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RESUMO 

 

 
Tendo em vista que nos últimos anos, no Brasil, estudos têm evidenciado uma 
preocupação em relação à leitura e à escrita dos alunos que ingressam na 
universidade, o presente estudo de caso, de caráter transversal, teve como objetivo 
caracterizar e analisar práticas de letramento presentes no cotidiano de estudantes 
ingressantes e concluintes de cursos universitários, bem como suas possibilidades 
de ler e compreender textos usados cotidianamente pela população brasileira. A 
amostra foi constituída por 392 participantes, sendo 218 alunos do primeiro ano e 
174 alunos concluintes dos cursos de Bacharelado e Licenciatura de uma 
Universidade particular do interior do estado de São Paulo. A coleta de dados foi 
realizada por meio de um questionário com questões abertas e objetivas as quais 
continham perguntas a respeito de informações pessoais e da vida escolar, além de 
dados sobre o uso da leitura no cotidiano e um teste prático de leitura elaborado e 
adaptado a partir do Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF, 2001), 
composto por questões que envolvem a leitura e a interpretação de textos do 
cotidiano, tais como: bilhetes, notícias, cartaz, sinopse de filmes na TV e fábula. O 
teste exigia a realização de tarefas simples como a localização de um único item de 

informação visivelmente identificável no texto, até tarefas mais complexas que 
exigiam a localização, a comparação e a realização de inferências a partir das 
informações contidas no texto. Para a análise dos dados, adotou-se uma 
abordagem quantitativa, em função de aplicar um instrumento estatístico da 
pesquisa empírica. Os resultados demonstraram que a maioria dos participantes é 
do sexo feminino, possuem idade entre 18 a 24 anos, estudam no período noturno, 
a maioria é proveniente de instituições de ensino público e a principal forma de 
ingresso no ensino superior foi por meio do vestibular. Além disso, percebeu-se que 
boa parte dos participantes trabalha nas mais diferentes atividades, e apenas 
33,87% dos ingressantes e 11,39% dos concluintes possuem em seu trabalho 
funções relacionadas ao ensino e à docência. A maioria aprendeu a ler e a escrever 
na escola tradicional, sendo que alguns participantes referiram apresentar 
dificuldades para ler e escrever inclusive no contexto universitário Com relação aos 
testes de leitura, este estudo demonstra não haver diferenças significativas entre os 
acadêmicos ingressantes e concluintes. Pôde-se observar que embora os textos 
apresentados refiram-se a gêneros primários, ou seja, textos considerados do 
cotidiano, nos quais não se exige inferências complexas ou raciocínio crítico mais 
aprofundado por parte do leitor, ainda foram observadas dificuldades em gêneros os 
quais se esperava um domínio neste nível de escolaridade. Sendo assim, este 
estudo revela que, no caso desses sujeitos, a maioria tanto de ingressantes como 
de concluintes apresenta o nível 2 de alfabetismo e que a universidade não foi 
capaz de suprir as defasagens oriundas da educação básica com relação 
especialmente as práticas de letramento. Assim, faz-se importante para uma 
mudança no panorama educacional, a qualidade da formação docente e o trabalho 
com os múltiplos letramentos ideológicos e vernaculares, nos vários níveis do 
ensino.  
 
 

 

Palavras-chave: Leitura e Escrita. Letramento. Educação Superior.  



 

ABSTRACT 
 
 
 
Having in mind that in the last years, in Brazil, studies have shown some concern 
about freshmen students‟ reading and writing, this case stud, the cross-sectional 
nature research aimed to characterize and analyze literacy practice present in 
everyday life of freshmen and senior students in Higher Education, as well as their 
ability to read and write texts produced by Brazilian citizens every day. The sample 
consisted of 392 participants; 218 freshman and 174 senior students from Bachelor 
and College Degree from a private university in the state of São Paulo. The data 
collection was conducted through an open and objective questionnaire which 
contained questions regarding personal and school life information as well as data 
about the use of reading and writing in their everyday life. Practical reading and 
writing tests were applied, all of them developed and adapted from the “National 
Indicator of Functional Literacy”, comprised of questions involving reading and 
interpretation of everyday life texts, such as: notes, news, poster, synopsis of films 
on TV, and fables. The test required to perform simple tasks such as locating a 
single visibly identifiable information item in the text, or even more difficult tasks that 
required location, comparison and making inferences from the information in the text. 
For data analysis, it was adopted a quantitative approach, since these ones apply a 
statistical tool for empirical research. The results showed that most of the 
participants are female, aged 18 to 24 years old, they study in the evening, they are 
from the public education institutions, and the main way of accessing Higher 
Education was through the entrance exam. Moreover, it was noticed that most 
participants have different kinds of job, and only 33,87% of the freshmen and 
11,39% of the seniors have a job related to teaching or educational area. Most of 
them learned how to read and write in a traditional school, and some participants 
reported to have difficulties to read and write even in the university context. 
Regarding the reading tests, this study does not show any significant differences 
between freshmen and senior students. It might be noted that although the texts 
presented refer to primary genres, considered everyday texts, which is not required 
complex inferences or deeper critical thinking from the reader, still sorts difficulties 
were observed for which one perfect domain at that level of teaching expected.  
Thus, this study reveals that, in the case of these individuals, the majority freshmen 
and senior students shows the level literacy and that university is not able to 
overcome the discrepancies derived from the basic education regarding especially 
the literacy practices. Thus, it is important for a change in the educational landscape, 
the quality of teacher training and work with multiple ideological and vernacular 
literacies in all levels of education.  
 
 
 
 

Keywords: Reading and Writing. Literacy. Higher Education.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, no Brasil, pesquisadores vêm demonstrando uma maior 

preocupação em relação à leitura e escrita dos alunos que ingressam no Ensino 

Superior. Esses alunos, em geral, apresentam dificuldades para produzir gêneros 

típicos da esfera acadêmica, tais como: resenhas, relatórios, fichamentos, artigos 

científicos etc. Evidentemente que este cenário não é comum a todas as 

universidades, mas evidencia-se, em maior número, nas instituições privadas em 

função do retrato social e educacional brasileiro, no qual a maioria das instituições 

privadas atendem jovens de classes menos favorecidas, advindos de famílias com 

baixo nível de escolaridade. (CUNHA, 2012). 

Machado, Louzada e Abreu-Tardelli (2005) afirmam, em seus estudos, que 

os ingressantes universitários, nesse novo contexto de ensino, necessitam usar 

certos tipos textuais relativos aos gêneros discursivos secundários os quais não 

foram ensinados ou apresentados de forma sistemática nos níveis anteriores de 

escolaridade. Outro agravante, segundo esses autores, é o fato desses alunos 

terem sido submetidos, ao longo de sua trajetória escolar, a um modelo de 

letramento que não considera a escrita como prática social.  

Assim, essa tese questiona se a universidade, ao trabalhar com gêneros 

discursivos secundários, consegue alavancar seus estudantes para o uso de 

gêneros do cotidiano, ou seja, os chamados gêneros primários. 

A partir desses estudos e indagações que dizem respeito à formação do 

alunado universitário em geral, passei a repensar em minha própria formação como 

fonoaudióloga e docente de um curso de graduação em Fonoaudiologia. Dessa 

forma, nos últimos anos, venho percebendo a dificuldade com as práticas de 

letramento acadêmico que muitos alunos apresentam. Além disso, tenho me 

questionado até que ponto a universidade tem conseguido preencher as lacunas 

presentes no letramento desses acadêmicos, uma vez que esta se constitui também 

como uma agência de letramento que busca desenvolver um pensamento crítico-

reflexivo acerca de questões técnicas e filosóficas nos discentes. 

Ressalto que essas dificuldades com relação à linguagem escrita estiveram 

presentes durante todo meu percurso de formação acadêmica, porém apenas me 

conscientizei delas em meu percurso acadêmico profissional e depois da entrada no 
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curso de doutorado no qual eu também enfrentei dificuldades em relação à 

produção de alguns gêneros acadêmicos exigidos por esse nível.  

Diante desses questionamentos e de minhas próprias dificuldades, surgiu a 

inquietação para a realização de um estudo que verificasse o nível de letramento de 

acadêmicos que cursam o Ensino Superior, bem como levantar a opinião destes 

sobre suas próprias capacidades e disposições para a leitura e a escrita, uma vez 

que há poucos estudos sobre letramento envolvendo essa população. Em virtude 

disso, comecei a repensar a própria atuação do fonoaudiólogo enquanto agente de 

promoção de letramento  no qual as pesquisas ainda são bastante incipientes. 

No Brasil, algumas pesquisas vêm sendo realizadas para verificar o nível de 

letramento da população de forma geral. Uma delas foi realizada, em 2000, pelo 

Instituto Paulo Montenegro, criado pelo IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião 

Pública e Estatística) cujo objetivo era fazer anualmente uma pesquisa que 

subsidiasse a criação e a manutenção do Indicador Nacional de Alfabetismo 

Funcional - INAF, ou seja, fazer um levantamento nacional do nível de alfabetismo 

funcional dos jovens e adultos brasileiros.  

Dessa forma, o INAF visa a oferecer informações a respeito das habilidades 

e práticas relacionadas à leitura, escrita e matemática da população brasileira, a fim 

de fomentar um debate público e subsidiar a formulação de políticas de educação e 

cultura (RIBEIRO, 2003). A primeira pesquisa nacional ocorreu em setembro de 

2001 e, por meio desta, as habilidades de leitura e escrita da população foram 

verificadas a partir da aplicação de um teste em uma amostra de duas mil pessoas. 

Os primeiros resultados do INAF foram bastante divulgados pela mídia, 

principalmente fazendo reflexões em torno das habilidades de leitura e escrita do 

povo brasileiro, inclusive verificando se a escola tem conseguido cumprir sua função 

de garantir os conhecimentos básicos a toda à população por ela frequentada. Além 

disso, tal estudo discorre sobre as condições necessárias para que de fato a 

população pudesse desempenhar o pleno exercício da cidadania e inserir-se no 

mercado de trabalho, ou mesmo se somente a escola é responsável por toda esta 

situação, dentre outras questões culturais centrais da população. Questões estas 

que estão relacionadas “aos instrumentos simbólicos de que esse povo dispõe para 

pensar, comunicar-se e agir”, ou seja, “estão fortemente associados a um amplo 

leque de determinantes sociais e econômicos e são influenciados por valores 

ideologicos” (RIBEIRO,2003, p. 10). 
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Cabe destacar que, quando o INAF foi criado, optou-se por não só discutir 

as habilidades de leitura e escrita, mas também as práticas e representações das 

pessoas a respeito da leitura e da escrita. Esse fato corresponde a uma nova 

abordagem no campo da pesquisa sobre alfabetização, leitura e escrita, voltada ao 

letramento, ou seja, à procura da compreensão da leitura e escrita como práticas 

sociais complexas. Assim, o teste não é apenas escolar, mas se baseia nas 

habilidades de leitura e escrita envolvidas nas diversas práticas sociais de 

letramento, o que envolve os usos mais comuns da escrita em casa, no trabalho e 

em outros contextos cotidianos. Para isso, elegeram-se gêneros de textos escritos 

que circulam nas diversas esferas da experiência cotidiana. 

Logo, baseado nos estudos do INAF, o presente estudo teve como objetivo 

caracterizar e analisar práticas de letramento presentes no cotidiano de estudantes 

ingressantes e concluintes de cursos universitários de uma instituição privada, bem 

como verificar o nível de letramento desse grupo de universitários. Cabe destacar 

que entendemos letramento como sendo “um fenômeno social, influenciado por 

condições históricas, culturais, socioeconômicas, políticas e educacionais, de 

maneira que cada comunidade, assim como seus membros, pode apresentar 

diferenças em relação às práticas de leitura e da escrita” (OLIVEIRA, 2009 p.2).  

Para que a pesquisa se tornasse possível, elegeram-se como público alvo 

os acadêmicos ingressantes e concluintes dos cursos de Bacharelado e Licenciatura 

em Pedagogia, Letras, História, Geografia, Matemática, Física, Química, Ciências 

Biológicas, Filosofia, Artes e Artes Visuais, já que estes, ao ingressarem no mercado 

de trabalho, precisam alcançar condições de letramento que lhes permitam 

permanecer inseridos neste mercado, atendendo às demandas da sociedade 

grafocêntrica na qual estão inseridos, além do fato de os licenciados serem 

considerados agentes facilitadores de letramento.  

A pesquisa de campo deste estudo foi, então, constituída por 392 

participantes, todos acadêmicos de uma universidade privada do interior do Estado 

de São Paulo. Para o levantamento dos dados foi aplicado, junto aos acadêmicos 

participantes do estudo, um questionário contendo perguntas abertas e fechadas, 

objetivas e subjetivas, abrangendo informações pessoais, de vida escolar, além de 

dados sobre uso da leitura e escrita no cotidiano, para tanto foram utilizados testes 

de leitura elaborados com base no teste do Indicador Nacional de Alfabetismo 

Funcional (INAF. BRASIL, 2001), composto por questões que envolvem a leitura e a 
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interpretação de textos do cotidiano, tais como: bilhetes, notícias, instruções e textos 

narrativos.   

Para dar conta desta pesquisa, este estudo dividiu-se em cinco capítulos. O 

primeiro analisa as relações entre a educação brasileira, a ideologia da luta de 

classes, suas contradições e o processo de trabalho. Expõe a relação dialética entre 

indivíduo e sociedade, bem como a formação e o desenvolvimento da consciência 

individual, as relações entre a particularidade e a genericidade do cotidiano e o 

papel da escola como agência de socialização no contexto de uma sociedade 

capitalista que pode levar à alienação e/ou emancipação dos indivíduos. Analisa 

ainda, brevemente, a educação superior no Brasil no contexto da fenomenologia 

histórica do mundo globalizado em consonância com a teoria do capital humano.  

No segundo capítulo, foram realizadas algumas considerações acerca dos 

conceitos de letramento e alfabetização, fazendo a distinção entre alfabetização e 

letramento, letramentos múltiplos, seus conceitos e usos. Também foram 

apresentadas pesquisas que discorrem a respeito das dificuldades de letramento 

dos universitários brasileiros, bem como os pressupostos teóricos da corrente sócio-

histórica, enfatizando os gêneros do discurso sob uma perspectiva bakhtiniana. 

No terceiro capítulo, procurou-se contextualizar o cenário da pesquisa, os 

preceitos da universidade pesquisada, os participantes, os materiais e os 

procedimentos de análise e as bases metodológicas da pesquisa. 

Já no quarto capítulo, foram apresentados os resultados e a análise dos 

dados quanto à caracterização da população estudada em relação ao sexo, idade, 

tipo de estudo anterior, forma de ingresso no Ensino Superior, instrução familiar, 

trabalho, renda familiar, história escolar, hábitos de leitura no cotidiano. Também 

foram apresentadas, neste capítulo, a leitura e interpretação dos textos de uso 

cotidiano pelos ingressantes e concluintes. A discussão sobre os resultados 

encontrados foi realizada à medida que os dados foram sendo apresentados, assim 

como suas implicações. 

Por fim, no quinto capítulo foi apresentado um resgate das características do 

perfil da amostra e algumas considerações acerca do que pode ser feito para a 

mudança no panorama da educação superior brasileira.  
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2 A RELAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO E O TRABALHO NO BRASIL: BREVE 

HISTÓRICO 

 

O objetivo precípuo deste capítulo é refletir acerca da história da educação 

brasileira e sua relação com o trabalho e, além disso, compreender a educação no 

momento atual brasileiro. Para isso, este discorre a respeito do papel que o ensino 

tem exercido no Brasil, como elemento constituído e constituinte da luta entre 

classes, no contexto de uma sociedade capitalista hierárquica e centralizadora. 

Diante disso, é de extrema importância entender como a ordem capitalista, no 

Brasil, concretiza-se e coloca a educação a seu serviço, desse modo, determinando 

mais do que uma organização econômica, uma cultura, uma filosofia, uma 

concepção de mundo e um modo de vida.  

Como ponto de partida, o capítulo apresenta uma breve contextualização da 

educação no Brasil relacionando-a aos momentos políticos vivenciados no país. 

Além disso, discorre a respeito do Ensino Superior e como este se consolidou no 

Brasil até o momento atual, a fim de promover um entendimento sobre as questões 

relativas ao nível de ensino do qual os sujeitos participantes desta pesquisa fazem 

parte. 

 

2.1 EDUCAÇÃO E TRABALHO 

 

Durante o período pré-colonial e início do colonial (1500 a 1550), o Brasil 

tinha um modelo econômico essencialmente agrário focado nas exportações de 

cana-de-açúcar e café, para as quais não se exigia mão de obra especializada. 

Desse modo, segundo o pensamento da Coroa sediada na Metrópole, era 

desnecessário criar um sistema educacional organizado no Brasil para fornecer 

educação aos índios, negros, colonos, fazendeiros e mulheres. A educação era 

fornecida apenas àqueles que representavam o futuro da nação, os quais, em geral, 

realizavam seus estudos na Europa (CARVALHO, et al., 2006). 

De acordo com Saviani (2011), a educação brasileira tem seu marco inicial 

no ano de 1549, com a vinda dos padres jesuítas para o Brasil. A partir desse 

momento, a educação, em solo brasileiro, passou a manter um grande vínculo com 

a catequese católica, apoiada pelos colonizadores portugueses. No entanto, essa 
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educação proporcionada pelos padres jesuítas tinha como único objetivo recrutar 

fiéis para a igreja Católica, sem se importar com a qualificação profissional dos 

educandos.  

Os jesuítas permaneceram como mentores da educação no Brasil por 200 

anos, até serem expulsos pelo Marquês de Pombal (1759-1808), que instituiu um 

modelo educacional inspirado no Iluminismo, ou seja, voltado para o 

desenvolvimento das ciências e do ensino das letras e do cálculo. A educação 

deveria, nesse período, servir aos interesses da metrópole, de ampliar as relações 

comerciais e aumentar o acúmulo de capital, o que só seria possível com a 

qualificação de trabalhadores que soubessem ler e escrever e que dominassem as 

operações matemáticas (MASCARELLO, 2006).  

Para tanto, foram instituídas as aulas régias para os estudos menores em 

substituição à organização educacional anterior dos cursos de Humanidades 

ministrados pelos jesuítas. Os estudos maiores só ocorreriam com a comprovação 

de conhecimentos que fundamentam a religião cristã e as obrigações civis 

(MASCARELLO, 2006). 

Com o modelo de educação Iluminista, surge a ideia da educação pública 

para atender aos interesses do estado moderno em formação; tal fato exigia um 

novo tipo de homem, aquele que só poderia ser formado por intermédio da 

educação. Contudo, a reforma de ensino Pombalina foi desastrosa para a educação 

Brasileira, pois desmantelou um sistema de ensino já concretizado, ou seja, a 

metodologia eclesiástica dos jesuítas, em favor de outro sem as mesmas condições 

de consolidação, o da escola pública e laica. Vale ressaltar que a reforma 

Pombalina nunca chegou a se concretizar de fato (MACIEL; SHIGUNOV, 2006). 

O período seguinte (1808- 1888) foi marcado por mudanças no panorama 

educacional nacional. Assim, a vinda da família real para o Brasil e a outorgação da 

primeira Constituição em 1824, seguidas pelo ato adicional de 1834, atribuíram a 

responsabilidade da Educação Primária e Secundária às províncias, cabendo ao 

poder central apenas a obrigação de oferecer o Ensino Superior, pois, nessa época, 

havia interesses pela formação de mão de obra para ocupação de funções 

burocráticas, tais como: oficiais da justiça, fazenda e administração.  

Segundo Mascarello (2006), até o período Imperial, a educação foi 

orientada, como supracitado, para a formação religiosa e seu exercício ou para a 
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formação e atuação nos aparelhos do estado, privilegiando sempre os filhos 

pertencentes a classes dominantes, deixando evidente que a educação não era 

para todos.  

Pressões internacionais advindas da Europa, no século XIX, tencionaram 

sistemas coloniais, tais como o Brasil, a abandonarem os modos de produção 

estruturados sobre a mão de obra escrava e se adequarem ao modo de produção 

capitalista, por meio da mão de obra livre e da adoção do Estado democrático 

(MASCARELLO, 2006). 

Com a abolição da escravidão em 1888 e a criação da República em 1889, 

a educação passa a ser condição básica para a participação do povo na condução 

do novo estado, tornando-se necessário, nesse momento, saber ler e escrever para 

poder participar efetivamente das eleições nacionais. Além disso, a educação 

possuía como foco criar uma unidade nacional, uma vez que havia muitos 

imigrantes adentrando o país em busca de serviços, o que também inspirava uma 

insegurança nacional. Nesse momento, o ensino passa a ser competência dos 

estados e municípios e estabelece-se a laicização do ensino público, com a 

regulamentação de outras escolas livres ou religiosas, além das escolas oficiais 

(MASCARELLO, 2006). 

Foi somente a partir de 1929, com a crise mundial e a quebra da Bolsa de 

Nova Iorque, as quais refletiram negativamente na cotação do café brasileiro, que a 

educação nacional tomou novos rumos. Com o advento da industrialização e a 

criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública (MESP), a educação passou 

por reformulações, as quais continuavam a preparar a elite para o Ensino Superior e 

os quadros da mão de obra para o setor financeiro, em detrimento do ensino 

industrial para a estrutura econômica crescente no país (GHIRALDELLI JUNIOR, 

2001). 

A Reforma de 1931, dirigida pelo então Ministro Francisco Campos, teve o 

intuito de articular o sistema de ensino entre os estados, a partir da criação do 

Conselho Nacional de Educação (CNE). Assim, delinearam-se as diretrizes para o 

Ensino Superior, organizaram-se o ensino secundário e o ensino comercial e 

também criou-se  a Universidade do Rio de Janeiro (GHIRALDELLI JUNIOR, 2001). 

Ainda segundo o autor, a Constituição Nacional de 1943 “incumbiu à União 

de fixar o Plano Nacional de Educação, compreensivo do ensino de todos os graus 

e ramos, comuns e especializados e, ainda, coordenar e fiscalizar a sua execução 
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em todo o território do país” (GHIRALDELLI JUNIOR, 2001, p. 45). A Carta apontou 

que o ensino primário deveria ser totalmente gratuito e ter frequência obrigatória. 

Apesar das mudanças ocorridas por meio dessa Constituição, as medidas 

governamentais para a democratização do ensino ainda estavam longe da 

universalização e, na maioria das vezes, continuavam a atender apenas aos 

interesses da burguesia, que via no processo de escolarização as possibilidades de 

qualificar a mão de obra para expandir a produção (ZIENTARSKI, 2009). 

Cabe ressaltar que, nessa época, o objetivo principal da escola não era 

apenas instruir, mas também moralizar. A expansão da escola não era vista 

simplesmente como um “processo de democratização ou um direito de todos, mas 

como um dever a ser cumprido, de maneira que houve uma inversão do lema escola 

para todos, que passou a ser todos para a escola” (p.31). Tal inversão teve como 

implicações a obrigatoriedade do ensino, o controle da frequência e a destruição das 

escolas estrangeiras (BERBERIAN, 2000). 

As reformas realizadas no ensino deveriam produzir mudanças dos hábitos, 

dos costumes e das “consciências” na população, levando o país ao ingresso na 

modernidade. A “homogeneização” da população garantiria o reconhecimento da 

nação brasileira, o equilíbrio social e, acima de tudo, o processo de modernização e 

industrialização que se instituía no país (BERBERIAN, 2000). 

No período compreendido entre 1937 a 1945, o chamado Estado Novo se 

desincumbiu da educação pública, passando a educação integral a ser dever e 

direito da família, e o Estado um colaborador. Logo, o ensino primário gratuito 

caberia somente àqueles que alegassem escassez de recursos; aos outros, era 

exigida uma contribuição mensal (GHIRALDELLI JUNIOR, 2001). 

Em 1942, por iniciativa do Ministro Gustavo Capanema, alguns ramos do 

ensino foram reformados. Essas reformas receberam o nome de Leis Orgânicas do 

Ensino, as quais foram compostas por Decretos-Lei que criaram o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC), os quais valorizavam o ensino profissionalizante 

(GHIRALDELLI JUNIOR, 2001). 

Nessa época, o ensino brasileiro era composto por cinco anos de Curso 

Primário, quatro anos de Curso Ginasial e três anos de Colegial, sendo que este 

último poderia ser frequentado na modalidade clássica ou científica. O curso 
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clássico pleiteava para a formação intelectual, maior conhecimento de filosofia e 

para um estudo mais acentuado das letras antigas, visando conduzir o jovem para o 

Ensino Superior. Já no curso científico, essa formação era marcada por um estudo 

maior de ciências preocupando-se mais com a formação geral. O Ensino Técnico 

Profissional também seguiu os mesmos moldes: a modalidade clássica, realizada 

em quatro anos; a científica, em três. Porém, com uma organização distinta para 

cada ramo. A possibilidade de ingresso no Ensino Superior só existia no caso deste 

ser na mesma área do ensino técnico (GHIRALDELLI JUNIOR, 2001). 

Cabe destacar, segundo Ghiraldelli Junior (2001), que o sistema público 

oferecia percursos distintos para as diferentes classes sociais. 

 

Para as elites o caminho era simples: do primário ao ginásio, do ginásio ao 
colégio e, posteriormente, a opção por qualquer curso superior. Havia ainda 
a chance de profissionalização, mais destinada às moças, que depois do 
primário poderiam ingressar no Instituto de Educação e, posteriormente, 
cursar a Faculdade de Filosofia. O caminho escolar das classes populares, 
caso escapassem da evasão, ia do primário aos diversos cursos 
profissionalizantes. Cada curso profissionalizante só dava acesso ao curso 
superior da mesma área. (GHIRALDELLI JUNIOR, 2001, p. 84). 

 

De 1946 a 1964, o país foi governado por uma nova Constituição pautada 

em princípios liberais que buscava reorganizar a vida do país e garantir o desenrolar 

das lutas político-partidárias dentro da ordem (GHIRALDELLI JUNIOR, 2001).  

A política educacional desse período mostrou uma disputa de interesses 

contraditórios, na medida em que os interesses educacionais reduziram-se à luta em 

torno da LDBEN, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1961), e à 

campanha pela escola pública. O que se buscava era a inserção do país na nova 

ordem econômica, aproveitando as riquezas e a mão de obra. Na verdade, o que se 

queria da educação era a produtividade e o baixo custo de mão de obra com 

qualificação puramente técnica. (ZIENTARSKI, 2009, p.10) 

O período ditatorial (1964-1985) pautou-se, em termos educacionais, pela 

repressão, privatização do ensino, exclusão de grande parte da população ao 

ensino elementar de qualidade, institucionalização do ensino profissionalizante, 

tecnicismo pedagógico e desmobilização do magistério por meio de farta e confusa 

legislação educacional (GHIRALDELLI JUNIOR, 2001). 

Com relação ao Ensino Superior, a reforma Universitária de 1968, por meio 

da Lei nº. 5.540, teve um viés empresarial. Desse modo, houve uma extinção das 



26 

 

cátedras e o estabelecimento das Universidades em departamentos, o que gerou a 

necessidade de se repensar as grades curriculares e as matrículas por sistemas de 

créditos, assim como a instituição do vestibular unificado e classificatório. 

A departamentalização e a matrícula por disciplina, bem como a instituição 

do curso parcelado por meio do regime de créditos, tornou inevitável a fragmentação 

do trabalho escolar, introduzindo, dessa forma, o modelo tecnicista na educação, e 

fragmentando a tarefa dos profissionais na escola, assim como ocorre em uma 

fábrica, de acordo com a divisão do trabalho nas sociedades capitalistas 

(GHIRALDELLI JUNIOR, 2001; CHAUÍ, 2001b; GHIRALDELLI JUNIOR, 2008) 

Percebe-se, portanto, que a reforma da educação não tinha como prioridade 

proporcionar um ensino de qualidade para a população, mas sim a adequação 

desse processo de forma a suprir as necessidades emergentes da industrialização. 

Nos anos 90, o Brasil viveu novamente um contexto de reforma educacional. 

Os principais indicadores que sinalizavam a intencionalidade e implementação de 

mudanças foram a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 (BRASIL, 

1996), que teve como objetivo mudanças curriculares e a organização geral da 

escola, fixando, para tanto, as Diretrizes Curriculares Nacionais, propostas pelo 

Conselho Nacional de Educação, os Parâmetros Curriculares Nacionais, o Sistema 

de Avaliação da Educação Básica e as políticas de financiamento para o 

desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Educação Básica (ABREU; RIBEIRO, 

2008). 

Essas mudanças tiveram sua origem na Conferência Mundial de Educação 

para Todos, realizada em Jomtien - Tailândia, em março de 1990 a qual foi 

convocada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). A 

partir desta conferência, foi elaborada a Declaração Mundial de Educação para 

Todos cujas metas eram a redução das taxas de analfabetismo e a universalização 

do ensino básico (ABREU; RIBEIRO, 2008). 

O “retrato” da educação, tanto no passado como no momento atual, mostra-

se conflitante, elitista e desprovido de qualquer neutralidade. Todavia, não deixa de 

representar uma das poucas oportunidades de transformação social, uma vez que a 

educação é e sempre será uma prática política e um espaço de luta pela 

hegemonia, podendo também representar uma oportunidade na emancipação 
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daqueles que historicamente foram dominados. Como instituição social, ela pode 

tanto contribuir para a manutenção quanto para a transformação social 

(MASCARELLO, 2006). Isso significa que essa é a contradição da escola desde 

sempre, já que a mesma pode ser tanto um espaço no qual seus alunos podem se 

emancipar para que haja realmente uma transformação social, como um espaço em 

que apenas as elites sejam favorecidas e no qual as classes populares somente se 

mantêm no lugar de dominados.  

Em vista do que foi pontuado no parágrafo anterior, cabe iniciar a reflexão 

sobre a questão do letramento no Brasil, que ainda apresenta-se insuficiente para a 

grande maioria da população. Isto é, a população brasileira é obrigada a frequentar 

os bancos escolares e tem esse direito garantido por meio das leis e decretos que 

regem esse país, porém o fato de ir a escola não garante que se tornem letrados e 

conscientes de seu papel social, já que não há interesse para que essas pessoas 

realmente ajam socialmente de maneira diferente. Deste modo, o espaço para 

transformação social é mínimo e para poucos. 

Assenta-se com Cury (1995), quando ele refere que a educação no Brasil é 

usada como uma arma para perpetuar a alienação, produzindo na população uma 

leitura deturpada da realidade social vivida. Para reverter esse quadro, sugere-se 

uma educação com base em uma leitura realista, que parta dos problemas 

educacionais enfrentados pela própria sociedade. 

Como atividade partícipe das relações sociais contraditórias, a educação é 

então uma instabilidade mais ou menos aberta à ação social. Cury (1995) esclarece 

que, desde os primórdios, a função social da educação esteve mais comprometida 

com os interesses dos grupos dominantes do que com os interesses e valores das 

classes subalternas. Ao cooperar com a reprodução das estruturas sócio-

econômicas vigentes, a educação mescla-se no conjunto de uma ação social 

transformadora que se opõe à organização capitalista de produção, mediante 

acesso mais ou menos mediatizado aos conhecimentos, e ao próprio convívio com a 

classe. “Para tanto, é preciso erigir, sobre a prática educativa, uma teoria mais 

elaborada que possa revelar, no caráter hegemônico, mediador e contraditório 

dessa prática, os elementos decisivos de sua superação” (CURY, 1995, p.130). 

O embate da “luta hegemônica deu-se tanto no conteúdo, na forma e no 

método de produção do conhecimento científico elaborado, quanto no acesso 
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efetivo ou exclusão do mesmo” (FRIGOTTO, 1998, p.187). E é por isso que a 

educação faz-se necessária para romper com as amarras. Todavia, deve-se levar 

em consideração que “processos educativos de novo tipo implicam necessariamente 

no desenvolvimento de relações sociais de novo tipo e de um industrialismo de novo 

tipo” (FRIGOTTO, 1998, p. 203). 

 Em vista disso, não se pode pensar em educação, sem refletir sobre 

ideologia, luta de classes, e o processo de trabalho. Assim, durante o século XX, 

Braverman (1987) revela que alguns marxistas, principalmente nos anos 60 e 70, 

deixaram de refletir sobre as minúcias da relação no processo de trabalho e, ao 

contrário disso, passaram a refletir sobre o monopólio, imperialismo, nacionalismo, 

crises e paradas do capitalismo, bem como sobre os problemas na transição do 

capitalismo para o comunismo. No entanto, para o autor, diante da transformação 

reiterada dos meios de subsistência da classe trabalhadora em capital e da 

mercantilização geral da vida, o consumo da classe trabalhadora também passou a 

integrar a valorização do capital. Assim, mudaram-se os hábitos, a cultura operária e 

o seu lazer, também a cultura política da classe e de suas instituições de 

representação, tais como as escolas e a educação como um todo. Com isso, houve 

um extraordinário desenvolvimento da tecnologia científica, o que fez com que 

houvesse um efeito profundo sobre os trabalhadores em geral.  Dessa forma, 

Braverman afirma: 

 

A classe trabalhadora sindicalizada, intimidada pelo grau de complexidade 
da produção capitalista, e enfraquecida no seu ímpeto revolucionário original 
pelos ganhos proporcionados pelo rápido incremento da produtividade, 
perdeu cada vez mais ânimo e ambição de arrancar o controle das mãos 
capitalistas, e tendeu mais a barganhar por participação do trabalho no 
produto. [...] (BRAVERMAN, 1987, p. 21). 

 

Enquanto isso, as empresas avançavam em processo de controle do 

trabalho, partindo, principalmente, da inteira subordinação da ciência sob seu 

controle e conquistando domínio científico da produção, ou seja, a gerência 

científica do processo de produção. 

Braverman (1987) mencionou que essa gerência teria por objetivo não 

apenas o controle sobre o processo produtivo, mas também a expropriação do 

caráter intelectual do trabalho do trabalhador. Houve, então, a separação entre 

trabalho manual e trabalho mental, decorrente do aspecto científico do trabalho, o 
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que retirou o caráter autônomo das atividades desenvolvidas no interior dos locais 

de trabalho. No lugar do artesão de ofício, surgiu a imagem do trabalhador 

“chimpanzé”, resultante da “[...] desumanização do processo de trabalho, na qual os 

trabalhadores ficam reduzidos quase que ao nível de trabalho em sua forma animal” 

(BRAVERMAN, 1987, p. 104).  

O distanciamento das fases do processo de trabalho restringe o domínio do 

conhecimento aplicado à produção para alguns poucos e, por efeito, promove a 

simplificação das tarefas individuais da maioria a qual se move pela ideologia 

implantada pela classe dominante. 

Para Chauí, (2001, p. 108): 

 

A ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações 
(idéias e valores) e de normas ou regras (de conduta) que indicam e 
prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar e como devem 
pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir 
e como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. Ela é, 
portanto, um corpo explicativo (representações) e prático (normas, regras, 
preceitos) de caráter prescritivo, normativo, regulador, cuja função é dar aos 
membros de uma sociedade dividida em classes uma explicação racional 
para as diferenças sociais, políticas e culturais, sem jamais atribuir tais 
diferenças à divisão da sociedade em classes, a partir das divisões na 
esfera da produção. Pelo contrário, a função da ideologia é a de apagar as 
diferenças como as de classes e de fornecer aos membros da sociedade o 
sentimento da identidade social, encontrando certos referenciais 
identificadores de todos e para todos, como, por exemplo, a Humanidade, a 
Liberdade, a Igualdade, a Nação, ou o Estado. 

 

Ainda para Chauí (2001), ideologia também pode indicar teoria, no sentido 

de “constituição”, configuração dos conhecimentos para nortear a ação de 

indivíduos e instituições, assim há uma ideologia religiosa, a de uma igreja, de uma 

religião específica, que estabelece um código de conduta aos fiéis; há uma ideologia 

para as escolas, cada escola segue uma ideologia específica e, certamente, há a 

ideologia de um partido político, ou seja, um estatuto que estipula as concepções 

acerca de diversos temas de interesse do partido e de seus afiliados, como o de 

poder, e fornece uma série de orientações de ação aos seus militantes. 

De acordo com Chauí (2001), na concepção Marxista, a Ideologia é 

entendida como um sistema de pensamento, ou seja, uma forma de conceber o 

mundo que abrange, principalmente os seus aspectos sociais (relações entre os 

homens e sua atividade); "visão do mundo", isto é, produto e reflexo de uma época 

e de uma sociedade, mais especificamente de grupos sociais reais, estratos e 
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classes, expressando os seus interesses, a sua atividade e o seu papel histórico. 

Não seria, para Marx, um sistema de pensamento neutro, uma vez que, para ele, a 

ideologia teria uma função: legitimar, justificar e contribuir e manter a ordem social 

existente, ou transformá-la.  

Marx compreende, ainda, a ideologia como uma consciência falsa, 

proveniente da divisão entre o trabalho manual e o intelectual. Nessa divisão, 

surgiriam os ideólogos ou intelectuais que passariam a operar em favor da 

dominação ocorrida entre as classes sociais, por meio de ideias capazes de 

deformar a compreensão sobre o modo como se processam as relações de 

produção. Nesse sentido, a ideologia (enquanto falsa consciência) geraria a 

inversão ou a camuflagem da realidade, para os ideais ou interesses da classe 

dominante (CHAUÍ, 2001).  

De acordo com o exposto, pode-se afirmar que o papel da ideologia é 

impedir que a dominação e a exploração sejam percebidas em sua realidade 

absoluta. São ideias criadas por uma minoria e passadas à maioria, de forma que se 

pareçam ideias gerais. 

Ainda de acordo com Chauí (2001), é impossível compreender a ideologia 

sem ter a compreensão da luta de classes apresentada nos termos do Materialismo 

Histórico e Dialético de Karl Marx, em que a consciência do homem é determinada 

pelo seu ser social, levando-se em consideração a totalidade dos fenômenos 

analisados no momento histórico.  

Marx esclarece que existe uma dificuldade em se compreender a 

socialidade do homem entendido como ser social, pois na relação indivíduo-

sociedade, esses dois polos aparecem como antagônicos e ainda refletem as 

relações sociais de produção que servem à subordinação e domínio - a sociedade 

de classes - de forma que não se perceba, nessa organização, as mediações 

sociais que podem ser alienantes e alienadoras. Em verdade, não é possível 

separar indivíduo e sociedade, pois eles são complementares. Existe uma 

subsunção do indivíduo ao coletivo – a sociedade a qual não existe sem o indivíduo 

(OLIVEIRA, 2005). 

Conforme explicitado acima, a consciência do ser individual é formada pela 

sociedade fazendo que este se aproprie e aceite as normas e ideais da sociedade 

como próprias, assim sua condição de existência, seu trabalho, e todas as 

condições de existência que governam a sociedade são vistas como contingentes 
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ou acidentais, como algo que os indivíduos isoladamente não controlam e que do 

interior de sua própria classe, não alcançam condições para passar a outra classe. 

Dessa forma, concretiza-se a alienação.  

 A emancipação humana ou consciência do real só se dará a partir da 

compreensão dos polos: indivíduo – sociedade e unidade – universalidade, bem 

como das mediações entre ambos, ou seja, é preciso que se compreenda a 

fenomenologia histórica. A ideologia na concepção neoliberal tem como objetivo a 

adaptação do indivíduo à sociedade, mas tal adaptação não visa à universalização 

do homem, e sim a universalização do mercado.   

Para Heller (2008), o indivíduo é “simultaneamente ser particular e ser 

genérico” (p. 34). A dimensão da particularidade implica que “o ser humano nasce 

inserido em uma cotidianidade” e, como ser único, precisa adquirir todas as 

habilidades imprescindíveis para a vida cotidiana da sociedade em que vive, em 

outros termos, hábitos, habilidades, competências, normas e regras éticas 

constituídas historicamente pelo grupo ou comunidade em que vive, e não como 

instrumento para apropriar-se das relações sociais. 

As necessidades humanas do indivíduo tornam-se conscientes na forma de 

necessidade do “Eu”, por isso este sente fome, frio, sonha, tem motivações e 

necessidades particulares. Essa dimensão do ser humano consiste, na sua 

particularidade, nas ações voltadas para a satisfação das necessidades desse “Eu”. 

Da mesma forma, a dimensão genérica é a consciência do ser humano em 

pertencer à espécie humana que o orienta para o coletivo, ou seja, para o “nós”, 

permitindo-lhe, assim, superar a particularidade do “Eu”, em prol dos interesses 

humanos. 

As dimensões particulares e genéricas constituem a individualidade do 

homem, funcionando consciente e inconscientemente. Dessa maneira, a 

individualidade do ser humano é construída na possibilidade de liberdade de sua 

consciência, quer dizer, na possiblidade que o indivíduo tem de escolher ou tomar 

decisões moralmente orientadas, gerindo os rumos da vida.  

O desafio do ser humano é a superação da cotidianidade em que vive, e 

para isso é preciso ir além das particularidades. É preciso ter consciência das 

decisões a serem tomadas, pois a vida cotidiana está carregada de alternativas de 

escolhas. Quanto maior for a complexidade da decisão a ser tomada, mais 

facilmente essa decisão elevar-se-á acima da cotidianidade. “Quanto mais intensa é 
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a motivação do homem pela moral, isto é, pelo humano-genérico, mais facilmente 

sua particularidade se elevará (através da moral) à esfera da genericidade” 

(HELLER, 2008, p.39). 

Portanto, a moral é fundamental, uma vez que se configura como o 

elemento de tensão entre o cotidiano e o não cotidiano. O lugar onde a vida 

cotidiana acontece e onde ocorre o desenvolvimento de papéis e da ação humana 

por excelência.  

É na vida cotidiana que o ser humano apropria-se e apreende o mundo, 

deixando sua marca como ser único, vivendo sua particularidade e sendo capaz de 

superá-la por meio da comunhão da particularidade com a genericidade por ações 

moralmente orientadas. 

 Segundo Gramsci (1995), para que haja a conservação da unidade da 

sociedade, é necessária a integração do indivíduo à sociedade, sendo o patrimônio 

cultural que o indivíduo recebe o motor integrativo do mesmo ao grupo social em 

que vive. Para esse estudioso, são objetivos da educação: a transmissão da cultura, 

a adaptação dos indivíduos à sociedade, o desenvolvimento de suas 

potencialidades e, como consequência, o desenvolvimento da própria sociedade. A 

criança, por exemplo, passa desde cedo pelo processo de socialização, na medida 

em que aprende as regras de comportamento do grupo em que nasceu, ou seja, a 

escola tem uma enorme influência na formação e desenvolvimento da consciência 

individual e conscientização das coisas, o que para alguns indivíduos gera a 

possibilidade de ir além das concepções impostas pela sociedade. 

 Assim, para o autor, a escola contribui para a elevação cultural das massas 

para adequá-las ao processo de modernização, e para o crescimento das forças 

produtivas da sociedade capitalista. Porém, pode também ter repercussões 

contraditórias: o acesso aos códigos dominantes no qual a alfabetização é o 

primeiro passo, o conhecimento de direitos e deveres e a capacidade de exigi-los 

podem educar também para a transformação da ordem, e não apenas para a 

reprodução das desigualdades sociais (MOCHCOVITCH, 1992). 

Por assim ser, do ponto de vista sociológico, a escola pode ser vista como 

um grupo social e como uma instituição. Ela é considerada uma reunião de 

indivíduos (alunos, professores e funcionários) com objetivos comuns e em contínua 

interação; a escola é um grupo social que transmite cultura (GRAMSCI, 1995).  
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Ponce (1981) afirma que o conceito da evolução histórica como decorrente 

das lutas de classes mostrou: 

 
que a educação é o processo mediante o qual as classes dominantes 
preparam na mentalidade e na conduta das crianças as condições 
fundamentais da sua própria existência [...]. Os ideais pedagógicos não são 
concepções artificiais que um pensador elabora em isolamento e que, 
depois, procura tornar realidade, por acreditar que elas são justas. 
Formulações necessárias das classes que estão empenhadas na luta, esses 
ideais não são capazes de transformar a sociedade, a não ser depois que a 
classe que os inspirou tenha triunfado e subjugado as classes rivais 
(PONCE, 1981, p.165).  

 

Assim, segundo Frigotto (2003), existe uma relação conflitante e antagônica 

presente na educação: de um lado, apresenta as necessidades do capital; de outro, 

as múltiplas necessidades humanas. Esse autor ainda destaca que a necessidade e 

a positividade teimam em coexistir em uma mesma totalidade e num mesmo 

processo histórico, e que sua definição se dá pela correlação das forças dos 

diferentes grupos e classes sociais. Dessa forma, o sistema educacional é 

considerado como um aspecto da sociedade global, à luz dos processos gerais de 

mudança cultural.  

As escolas, então, não funcionam como algo à parte que pode modelar a 

sociedade, não são agências extra-societárias, mas encontram-se inseridas no 

sistema social e não acima ou sobre ele. Em outras palavras, as escolas fazem 

parte da sociedade e como tal se estabelecem e funcionam de acordo com as 

transformações da sociedade como um todo.  

Outro aspecto a destacar é que o efeito da educação, vista como um todo é 

o de aumentar a rapidez com que as várias mudanças, tanto tecnológicas quanto 

materiais, expandem-se na sociedade. Esse fator é considerado ambivalentemente 

pelos componentes da sociedade, pois se realmente há o desejo de que a escola 

estimule a mudança no campo material e tecnológico, espera-se, ao mesmo tempo, 

que mantenha inalterados os padrões de relações, as normas e os valores de uma 

sociedade dada (OLIVEIRA; DUARTE, 1992).  

Segundo Oliveira e Duarte (1992, p. 42-43): 

 

É frequente ouvir-se que a prática educativa tem a função política de 
reproduzir a ideologia dominante‟, que em tal livro didático está subjacente a 
ideologia dominante, etc. Na medida em que essas denúncias não 
ultrapassam esse primeiro estágio e não chegam a esclarecer como se 
processa aquele mecanismo de reprodução naquela prática, ou em que 
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consiste dizer que „a ideologia dominante está subjacente a isso ou àquilo, 
essas denúncias se tornam vazias, isto é, não proporcionam os elementos 
mínimos necessários para uma análise consistente e muito menos levam a 
uma ação que pretenda superar a situação denunciada. É que essas 
denúncias não se fundamentam numa compreensão dinâmica e orgânica da 
realidade, onde o movimento que aí se realiza não só conserva, mas supera 
o existente, não só reproduz, mas, ao mesmo tempo, nega a reprodução 
gerando algo novo que surge a partir do já existente.  

 

Na realidade, em dado momento histórico das últimas décadas, houve 

momentos em que denunciar se constituía como um ato decisivo para a educação 

brasileira, o que levou alguns educadores a desenvolver análises para revelar os 

mecanismos das funções políticas na educação. Outros educadores continuam a 

repetir denúncias sem se preocupar em se aprofundar na análise dos problemas, e 

é exatamente isso que tem gerado o imobilismo e o descrédito da função da 

educação em relação à sociedade. Outros ainda permanecem impotentes em 

relação às necessidades de mudança,  continuando a sua prática educativa dirigida 

pelo senso comum e, de maneira alienada, nem conseguir perceber essa situação 

(OLIVEIRA; DUARTE, 1992, p. 43). 

De acordo com o que foi discutido até o momento, percebe-se que apesar 

de alguns educadores fazerem a denúncia em relação aos mecanismos que regem 

a educação brasileira, isso não reverteu em maiores avanços neste processo. Pelo 

contrário, parece que isso gerou um imobilismo por parte dos próprios educadores e 

da sociedade em geral. Parece que a sociedade está sempre esperando um 

movimento a favor da educação enquanto transformação, porém percebe-se que na 

prática nada mudou. 

 

Zientarski (2009 p.17) esclarece que: 

 

a escola, esteve ao longo do processo de formação e desenvolvimento 
brasileiro servindo aos interesses do capital. No que diz respeito às 
desigualdades sociais, na sociedade capitalista elas se acentuaram ainda 
mais, pois, criou-se a ilusão de que todos poderiam “vencer” na vida, 

especialmente através da escola, ou “resolvido o problema da educação do 
povo, todos os demais se resolverão automática e espontaneamente”, o que 
na realidade não se comprovou. 

 

De acordo com o que foi descrito até o momento, pode-se supor que a 

escola brasileira serve aos interesses do capital e das classes dominantes, sendo, 
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portanto, em geral, excludente e elitista. Em vista disso, há uma grande 

desigualdade escolar, em termos de nível de letramento que se correlaciona com 

outras formas de desigualdade e exclusão social. Essa desigualdade ocorre desde a 

educação básica até o ensino superior. Com relação ao nível de ensino, sobre o 

qual este trabalho discorre, far-se-á, no próximo item, uma análise mais reflexiva. 

 

2.2 EDUCAÇÃO BRASILEIRA NO NÍVEL SUPERIOR 

 

No que tange ao Ensino Superior, a partir da Constituição Brasileira de 

1988, várias reivindicações feitas ao longo da história passaram a ser incorporadas 

e discutidas, tais como: a consagração da autonomia universitária, o 

estabelecimento da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e a 

garantia da gratuidade nos estabelecimentos oficiais (SAVIANI, 2010). 

Além da Constituição, outras leis e decretos também trataram da educação 

superior no país. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) - 

aprovada em 20 de dezembro de 1996 (Lei nº 9.394/96) - postula que a educação 

superior tem por finalidade:  

 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo;  
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;  
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 
cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio 
em que vive;  
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;  
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional 
e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geração;  
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;  
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 
 
 

Ainda segundo a LDBEN, a educação superior abrangerá cursos e 

programas sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, 
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abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de 

ensino. Os cursos de graduação são para candidatos que tenham concluído o 

Ensino Médio ou equivalente, e que também tenham sido classificados em 

processos seletivos ministrados por instituições de Ensino Superior, públicas ou 

privadas, com variados graus de abrangência ou especialização. 

Apesar dessas leis, a história da educação superior não fugiu aos preceitos 

do ideal capitalista, sendo que a atual expansão do nível superior no Brasil ainda 

visa à formação e qualificação de mão de obra para atender às demandas do 

processo de globalização, entendido a partir de uma ideia em alusão a um processo 

de integralização, inclusão de todos os países, regiões e pessoas, para se 

adequarem aos novos padrões de desenvolvimento capitalista.  

Severino (2008 p. 76) esclarece que a globalização: 

 

é tendência mundial, que vai impondo a todos os países a minimização do 
Estado, a total priorização da lógica do mercado na condução da vida social, 
o incentivo à privatização generalizada, a defesa do individualismo, do 
consumismo, da competitividade, da iniciativa privada. No concernente à 
educação, prevalece a teoria do capital humano, ou seja, a da preparação 
de mão-de-obra para o mercado de trabalho. 

 

Em meados dos anos 90, o Brasil é envolvido no movimento de uma nova 

reforma universitária, buscando adaptar o Ensino Superior ao contexto de uma 

sociedade capitalista neoliberal que se impôs à sociedade brasileira no âmbito da 

globalização econômica e cultural. 

O Governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), de 1995 a 2002, com o 

propósito de colocar o Brasil entre os países mundialmente globalizados, 

desenvolveu ações voltadas ao Ensino Superior, por considerar que as pesquisas e 

inovações tecnológicas desenvolvidas por esse nível levariam o país a uma 

evolução de mercado (SILVA; BRANDÃO, 2008). 

Durante esse governo, o número de vagas no Ensino Superior elevou-se por 

uma tentativa de alcançar os índices de educação dos países desenvolvidos em 

relação ao Brasil. Contudo, apesar do crescimento do número de vagas para o 

Ensino Superior, não foram realizados maiores investimentos financeiros por parte 

do governo, no sentido de implementar a gestão e  a autonomia das universidades, 

bem como investimentos na melhoria dos laboratórios, equipamentos e bibliotecas 

das instituições públicas, o que obrigou as instituições de ensino a buscar fomento, 
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realizar parcerias com o setor privado e a passar a cobrar serviços antes gratuitos, 

tais como cursos de mestrado e extensão, propiciando, dessa forma, o crescimento 

do setor privado. Assim, para garantir o preenchimento das vagas nas Instituições 

de Ensino Superior (IES) privadas e beneficiar os alunos oriundos de escolas 

públicas que não ingressavam nas IES públicas, em virtude dos processos seletivos 

rigorosos e muito concorridos, instituiu-se, em 1999, o FIES (Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) (SILVA; BRANDÃO, 2008). Cabe 

esclarecer que esses fundos de financiamento são estratégias utilizadas para 

beneficiar o setor privado e, ainda, alimentar na população a ideologia de que a 

chegada ao Ensino Superior pode auxiliar na mudança de classe. 

Dourado, Catani e Oliveira (2004, p. 93) relatam outras ações do governo 

FHC relacionadas ao Ensino Superior:  

 
a) criação de centros universitários, com autonomia para o desenvolvimento 
de atividades na área de ensino e formação profissional; 
b) criação, regulamentação e consolidação dos cursos sequenciais: cursos 
de nível superior de curta duração, voltados para uma formação profissional 
específica; 
c) criação, regulamentação e consolidação dos cursos tecnológicos das 
empresas e do mercado;  
d) instituição e consolidação do Exame Nacional do Ensino Médio, como 
uma substituição do vestibular;  
e) incentivo aos programas de ensino à distância- cursos virtuais;  
f) criação, regulamentação e implementação de Institutos Superiores de 
Educação;  
g) adoção do Exame Nacional de Cursos - ENC (Provão), para justificar o 
processo de flexibilização e agilização na criação de cursos e de IES 
privadas; 
 h) definição de nova matriz de distribuição de recursos orçamentários (entre 
IES), que privilegiava o número de alunos da graduação, em detrimento de 
atividades de pesquisa e extensão.  
Outra medida que se torna importante sublinhar foi à divulgação da política 
nacional de desenvolvimento cientifico e tecnológico, na qual estão incluídos 
os pressupostos de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTe I), que integra e 
justifica a maioria das ações direcionadas para o Ensino Superior, tendo 
como objetivo maior educar para a sociedade do conhecimento, 
rememorando muito proximamente a Teoria da Modernização

1
. 

 

 
As medidas adotadas pelo governo de FHC propiciaram um aumento de 

30% no número de alunos que frequentavam o Ensino Superior, elevando-se os 

                                              
1
 A teoria da modernização, segundo Fertherstone (2000, p.28 apud AFONSO, 2013, p.), refere-se a 

diferentes estágios de desenvolvimento social que, entre outros aspetos, baseiam-se na 
industrialização, no incremento da ciência e da tecnologia, na urbanização, na criação de 
infraestruturas e no acesso a um mercado capitalista mundial. A modernização é um dos sentidos 
possíveis inerentes à própria ideia de modernidade. 
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números para mais de três milhões de alunos matriculados em todo o sistema, 

porém sem a qualificação necessária para que boa parte da população brasileira 

tivesse acesso aos bens culturais e sociais (SILVA; BRANDÃO, 2008). 

Ainda no Governo de FHC, em 2001, foi criado o Plano Nacional de 

Educação (PNE), estabelecido inicialmente pela Lei n.10172/2001, com o intuito de 

traçar diretrizes e metas para a educação nacional. Esse documento deveria ser 

renovado a cada dez anos com o objetivo que as metas fossem cumpridas até o 

final desse prazo.  

O primeiro PNE (2001-2010) estabeleceu como diretrizes gerais a formação 

dos professores, valorização do magistério, financiamento e gestão educacional. A 

segunda edição do PNE (2011-2020), recentemente aprovada pela Lei nº 13.005, de 

25 de junho de 2014, tem como diretrizes: a erradicação do analfabetismo, 

universalização do atendimento escolar, superação das desigualdades 

educacionais, melhoria da qualidade de ensino, promoção da sustentabilidade 

socioambiental, promoção humanística, científica e tecnológica do país, aplicação 

de recursos públicos na educação, valorização dos profissionais da educação, 

difusão dos princípios da equidade, respeito à diversidade e à gestão democrática. 

Cabe esclarecer que, na primeira etapa do PNE, 99% das metas não foram 

cumpridas e que a maioria do fomento utilizado ficou abaixo do necessário e do 

previsto. De acordo com um balanço do PNE (2001 a 2010), divulgado pela Revista 

Nova Escola em março de 2010, a taxa de analfabetismo continuou alta (9,7%); a 

evasão escolar aumentou, passou de 10% para 13,2%, sendo que a meta era 

reduzir 5% ao ano; o número de jovens no Ensino Superior era de 14,4%, sendo 

que a meta estipulada era de 30%; e, em números absolutos, ainda havia muitos 

brasileiros com faixa etária de 7 a 14 anos fora da escola, ou seja, cerca de 680 mil 

crianças sem estudar.  

O plano também propunha o investimento de 7% do Produto Interno Bruto 

(PIB) na educação, porém esse investimento não foi aprovado pelo governo da 

época, ficando, então, o plano sem verba definida para sua implementação. Assim 

como estas, muitas outras metas propostas tiveram resultados abaixo do esperado, 

todavia estas não puderam ser quantificadas (MOÇO, 2010). Na segunda etapa do 

PNE, em 2013, nenhuma das metas parciais haviam sido cumpridas. Sendo assim, 

a educação continuou a mesma, apesar dos planos e medidas.  
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No Governo de FHC houve um crescimento do setor privado no qual a 

lógica financista certificatória imperava, desse modo, apesar de nesse governo a 

classe trabalhadora ter ascendido a um nível de formação até então inédito para 

essa classe, o mercado de trabalho continuou regulando e elegendo as pessoas 

mais aptas, e a própria universidade parte da mesma lógica utilizando-se de provas 

para o ingresso e da qualificação de mão de obra para atender às demandas deste 

mercado. 

O governo de Luís Inácio Lula da Silva, de 2002 a 2010, assim como o de 

FHC, foi marcado por ações neoliberais no campo da educação superior, no entanto 

com a bandeira de projetos sociais, como por exemplo: o ProUni (Programa 

Universidade para Todos), que amplia o preenchimento de vagas no Ensino 

Superior, o que democratiza o acesso à educação superior, e beneficia dessa 

forma, o setor privado com a isenção de tributos (SILVA; BRANDÃO, 2008). 

Assim como no governo de FHC, o governo de Lula realizou parcerias 

público-privadas (ppps) nas Universidades públicas, amparado pelo Projeto de Lei n. 

3.476/2004, de Ciência e Tecnologia (CeT), que propicia parcerias entre empresas e 

universidades, acelerando o repasse ao mercado dos conhecimentos e tecnologias 

desenvolvidos pelas universidades. Outra medida do governo de Lula para a 

democratização do acesso ao Ensino Superior foi o Plano de Lei n. 3.367/2004. 

Este instituiu a reserva de cotas nas universidades federais para alunos oriundos 

das escolas públicas e, ainda, para aqueles que se declarassem negros ou 

indígenas. 

 Tal plano foi uma forma que o governo encontrou para se redimir da má 

qualidade do Ensino Médio frequentado pelas camadas sociais que contam com 

recursos econômicos restritos. Cabe ressaltar que esse tipo de iniciativa não trouxe 

resultados reais para essa população, pois o governo não ofereceu uma política de 

assistência estudantil que garantisse a permanência desse aluno na Universidade 

(SILVA; BRANDÃO, 2008). Em outras palavras, o governo transfere os problemas 

enfrentados pela Educação Básica e pelo Ensino Médio para o Ensino Superior, 

cabendo ressaltar que a democratização do acesso ao ensino superior não significa 

de fato uma democratização do ensino.  

As ações mencionadas acima estão de acordo com as proposições 

impostas pelo Banco Mundial para o desenvolvimento socioeconômico dos países 

em desenvolvimento. A meta para a “salvação” desses países foi direcionamento de 
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esforços para as necessidades básicas humanas, tais como educação e saúde, 

tidas como fatores principais responsáveis pelo alívio da condição de pobreza. 

Assim, a educação passou a ser considerada o instrumento primordial para reduzir 

as desigualdades sociais e a pobreza (BUENO; FIGUEIREDO, 2012).  

O Banco Mundial pauta o investimento em educação na teoria do capital 

humano e no viés ideológico de que esta permitirá a ascensão social da população. 

Nesse sentido, a progressão escolar, a produtividade e o consumo futuros 

fundamentam a ideia de compensação futura.  

Ainda para os dirigentes do banco, investir nas necessidades básicas 

humanas permite a mobilidade, o controle político e ideológico das camadas pobres, 

precavendo-se de situações sociais que possam vir a interferir na organização 

social, abalando o sistema capitalista. Em contrapartida, investir no capital humano 

também permite formar trabalhadores que além de fornecerem renda também serão 

consumidores. Assim, é possível verificar que os investimentos em educação não 

são realizados com a finalidade pedagógica, mas como forma de intervenção 

política de contenção da pobreza (BUENO; FIGUEIREDO, 2012).  

Ainda no Governo Lula, em junho de 2007, foi lançado o Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), em complemento 

ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), Decreto nº 6096 de abril de 

2007. O REUNI propiciou um montante de verba para as universidades seguirem as 

diretrizes de diminuição da evasão escolar, aumento das vagas em cursos noturnos 

e uma flexibilização curricular que também pontuou uma nítida preocupação desse 

governo com a interface do Ensino Superior e o trabalho. 

Segundo Maués (2008), os programas de governo de Lula, tais como o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a Lei de Inovação 

Tecnológica, a Parceria Público-Privada e o REUNI constituíram uma nova 

regulação social para o campo da educação superior. Os programas do ProUni e do 

REUNI foram as opções desse governo para ampliar o acesso ao Ensino Superior. 

Cabe reiterar que, apesar dessas iniciativas se voltarem para o acesso de outras 

camadas da população a esse nível de ensino, isso não garantiu uma melhora na 

qualidade do ensino, tampouco que essa população concluísse o nível superior. 

O atual governo de Dilma Rousseff, assumido em 2011, iniciou reafirmando 

a continuidade do programa de expansão da educação superior do Governo Lula. 

Assim, desde 2011, houve a criação de quatro novas universidades federais, 47 
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novos campi universitários e de 208 novas Instituições Federais de Educação 

Superior (IFS), em municípios populosos do interior e com baixa renda per capita, 

com a finalidade de promover a formação de profissionais para o desenvolvimento 

regional, bem como estimular a permanência desses profissionais no interior do país 

(FERREIRA, 2012, p.466). 

Em 2011, o governo Dilma também implantou o programa “Ciência sem 

Fronteiras” visando a estimular certa mobilidade de estudantes, professores e 

pesquisadores mediante a concessão de bolsas para as áreas consideradas 

prioritárias e/ou estratégicas em universidades estrangeiras, com o intuito de 

promover o avanço da ciência, tecnologia, inovação e competitividade industrial; 

favorecer a formação de estudantes e pesquisadores brasileiros em instituições de 

excelência no exterior; promover maior internacionalização das universidades 

brasileiras; aumentar o conhecimento inovador do pessoal das indústrias brasileiras 

e atrair jovens talentos e pesquisadores altamente qualificados para trabalhar no 

Brasil (FERREIRA, 2012 p. 466).  

De acordo com Ferreira (2012): 

 

[...] a política para a educação superior do governo Dilma vem enfatizando 
os seguintes parâmetros a serem incorporados pelas universidades: 
inovação, empreendedorismo, competitividade, formação e atração de 
capital humano, mobilidade internacional, universidade como agente de 
desenvolvimento econômico e social, foco em áreas estratégicas/prioritárias 
de estudo e de pesquisa, internacionalização da educação superior (p. 468). 

 

A internacionalização da educação superior é mais uma medida de 

equidade e eficiência proposta pelo Banco Mundial e que tem como objetivo a 

inovação, empreendedorismo, competitividade etc, visando o avanço econômico do 

país. Porém, falar em avanço econômico do país não significa dizer avanço social, 

basta verificar que as estatísticas apontam que houve um aumento do PIB no Brasil 

(0,2% no primeiro trimestre de 2014), o que não implica em dizer que houve um 

avanço nas condições de vida da população brasileira.  

Com relação à educação, o novo PNE para o decênio 2011-2020, aprovado 

recentemente, aumenta o repasse do PIB para a educação dos atuais 5,1% para 

7% do montante nos próximos cinco anos, devendo chegar a 10% até o final da 

vigência do PNE, em 2020, sendo que 2% devem ser repassados às escolas 

privadas que concedem bolsas por meio de programas como ProUni, Fies, Pronatec 
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e Ciências sem Fronteiras, já o restante do montante é destinado à educação 

pública (FERNANDES, 2014). 

Neste governo atual, novamente, percebe-se que, apesar dos esforços, 

grande parte da população brasileira continua sem acesso à educação superior e 

muitos dos discentes que frequentam as universidades chegam a esse nível 

educacional com níveis baixos de letramento e de qualidade de vida. 

Com relação ao acesso às universidades, o sistema mais utilizado no Brasil 

ainda é o exame Vestibular, instituído em 1915 como exame adicional, tanto para as 

IES públicas quanto para as privadas. Cada instituição tem liberdade para organizar 

seu processo de seleção, isoladamente ou conjuntamente com outras instituições.  

O Vestibular é formado por uma prova ou provas que incluem as disciplinas 

cursadas no Ensino Médio, tais como: Língua Portuguesa, Biologia, Física, dentre 

outras. Além de uma prova de Língua Estrangeira Moderna – LEM (Inglês, Francês, 

Espanhol ou Italiano) e, ainda, uma prova de redação. O candidato, para ser 

considerado aprovado, deve atingir uma nota mínima estabelecida pelo exame de 

cada instituição (VASCONCELOS; SILVA, 2005).  

Outros modelos de ingresso na universidade já são adotados hoje em dia, 

como o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), uma avaliação organizada pelo 

INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), cujo 

objetivo é avaliar os conhecimentos dos alunos que estão concluindo ou que já 

concluíram o Ensino Médio. Vale ressaltar que nenhum aluno é obrigado a fazer a 

prova, mas é indispensável àqueles que desejam participar dos programas de 

bolsas de estudos financiados pelo governo como o ProUni, Fies e Universidade 

sem Fronteiras. Esse modelo já vem sendo utilizado no processo seletivo de várias 

universidades e faculdades de todo o país, as quais podem usar o Enem como único 

método de seleção, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), ou fazer uma 

combinação entre as notas do Enem e seu próprio vestibular (MEC, 2014).   

Não podemos nos esquecer de que, em Agosto de 2012, foi sancionada a 

Lei das Cotas - Lei nº 12.711/2012- que garante a reserva em até 50% das 

matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 institutos federais 

de educação, ciência e tecnologia a alunos oriundos integralmente do Ensino Médio 

público, em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos. As demais vagas 

remanescentes, os outros 50%, permanecem para ampla concorrência. As vagas 
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serão subdivididas - uma metade para estudantes de escolas públicas com renda 

familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita; a outra, para 

estudantes de escolas públicas com renda familiar superior a um salário mínimo e 

meio. Em ambos os casos, também será levado em conta o percentual mínimo 

correspondente ao da soma de afro-descentes, pardos e indígenas no estado, de 

acordo com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).  

Novamente, percebe-se que as políticas de expansão do Ensino Superior 

ampliaram o acesso da população às universidades como mostra o resultado do 

Censo da Educação Superior (2011) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Este demonstra que o número de matrículas no 

Ensino Superior do Brasil aumentou 5,7% entre 2010 e 2011, o que indica quase 7 

milhões de alunos estudando em cursos de nível superior no país - entre graduação, 

pós-graduação, cursos sequenciais e de formação específica.  

Segundo o Censo (2011), dentre esses alunos, 5.746.762 estão 

matriculados no ensino presencial; já 992.927, na educação à distância. Os 

números demonstram que, no período entre 2010 e 2011, a matrícula em cursos de 

graduação nas universidades cresceu 7,9% na rede pública e 4,8% na rede privada. 

Destes, 95% (6,7 milhões) cursam a graduação: 1,7 milhão em universidades e 

instituições públicas de ensino e 5 milhões em universidades privadas.   

Embora o governo tenha lançado medidas corretoras temporárias (Fies, 

ProUni, Reuni, Cotas) para sanear as defasagens da educação básica, aumentando 

o ingresso aos níveis superiores da educação, este não tem conseguido sanar as 

defasagens herdadas dos níveis anteriores. 

De acordo com o artigo publicado no Observatório do PNE e elaborado por 

Mozart Neves Ramos em 2013, apesar do crescimento do Ensino Superior, o Brasil 

ainda apresenta um percentual relativamente baixo de jovens com idade entre 18 e 

24 anos cursando esse nível do ensino, quando comparado com alguns países da 

união europeia.  Para tanto, as novas metas previstas para o novo PNE (2011 - 

2020), preveem uma expansão de 14,6% para 33% de matriculas no nível superior, 

bem como a elevação dos investimentos. Para o autor, o maior desafio não está na 

expansão do Ensino Superior, e sim no enfrentamento da qualidade da educação 

básica, pois uma parcela dos alunos que ingressam no ensino superior apresenta 

formação aquém do desejável para esse nível da educação.   
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Assim, primeiramente é necessário identificar as defasagens do Ensino 

Básico, a fim de se instaurar medidas corretoras temporárias para este nível de 

ensino, até que se solucionem realmente os problemas desse nível de educação. 

Somente dessa forma o acesso ao Ensino Superior será de melhor qualidade e, 

talvez, a universidade possa cumprir seus papéis: produzir conhecimento, gerar 

pensamento crítico, organizar e articular os saberes, formar cidadãos, profissionais 

e lideranças intelectuais.  

Deve-se ressaltar, no entanto, que para que a universidade atinja esse 

patamar é necessário repensar esta instituição como fazendo parte da sociedade , 

já que cada instituição em cada época tem a escola que pode ter. 

Logo, de acordo com o que foi visto neste capítulo, apesar do número de 

vagas para o nível superior ter aumentado nos últimos anos, não significa que os 

discentes sairão mais críticos e bem formados das universidades, pois, para que 

isso aconteça, eles precisam ser sujeitos letrados e bem informados, capazes de 

agir a partir de seus conhecimentos de mundo e, ainda, criar possibilidades de 

mudanças sociais. 

É sobre essas questões que o próximo capítulo discorre. Ele se detém aos 

alunos matriculados em universidades privadas, as quais, de acordo com o Censo 

da Educação Superior (2011) do (Inep), são as que possuem um maior número de 

alunos matriculados, e que de acordo com Almeida (2007), apresentam um perfil de 

discentes que revelam dificuldades diversas, principalmente no que tange à questão 

do letramento. 
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3 LETRAMENTO NO BRASIL 

 

Este capítulo objetiva discutir as diferenças entre Alfabetização e 

Letramento, os múltiplos letramentos necessários às exigências do mundo 

contemporâneo para o uso eficiente da leitura e escrita. Além disso, apresenta 

resultados de várias edições das pesquisas realizadas pelo INAF à respeito das 

práticas (hábitos) de letramento da população brasileira, fazendo considerações 

sobre o letramento no ensino superior. Após essas considerações, o capítulo 

apresenta os pressupostos teóricos da corrente sócio-histórica enfatizando a 

questão dos gêneros discursivos.  

 

3.1 LETRAMENTOS E ALFABETIZAÇÃO 

 

O termo “letramento” começou a ser utilizado no Brasil nas áreas da 

Educação e Línguística, a partir da obra de Kato (1984) que alega ser a língua 

falada culta uma consequência do letramento. A autora defende a tese de que a 

escrita, na fase inicial, tenta representar a fala, o que faz de forma parcial e, 

posteriormente a fala que procura simular a escrita, o que também ocorre de forma 

parcial. À medida que a linguagem escrita se automatiza, frequentemente, as regras 

desta linguagem começam a se transferir para o oral, e o sujeito fala como escreve.  

Ou seja, essas duas modalidades linguísticas são parcialmente isomórficas.  

 Na sequência, autoras como Tfouni (1988), Kleiman (1995) e Soares (1998) 

também discorreram sobre o letramento, contribuindo ainda mais para discussões e 

reflexões teóricas e metodológicas acerca dessa temática. 

Para Soares ( 1998), o letramento é considerado um fenômeno multifacetado 

e complexo, não sendo possível desconsiderar seus múltiplos sentidos ou ignorar a 

complementariedade entre os processos de leitura e escrita. Letramento é o 

resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita. O 

ensino da leitura e da escrita deve ser entendido como prática de um sujeito agindo 

sobre o mundo para transformá-lo e, através da sua ação afirmar a sua liberdade. 

A autora salienta que dissociar alfabetização e letramento é um equívoco 

porque a entrada da criança ou do adulto analfabeto no mundo da escrita se dá 
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simultaneamente pela aquisição do sistema convencional da escrita a alfabetização, 

e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em práticas sociais 

que envolvem a leitura e a escrita, o letramento. Tornando-se, portanto, processos 

interdependentes e indissociáveis (SOARES, 1998). 

Segundo Tfouni (2000): 

 
[...] a alfabetização preocupa-se com a aquisição da escrita por um 
indivíduo, ou grupos de indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio-
históricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade” (p. 20). 
[...] Sendo  portanto, um processo, cuja natureza é sócio-histórica (p. 31).  
 

 

Para Kleiman (2008 p.18), “letramento é um conjunto de práticas sociais que 

usam a escrita, como sistema simbólico e como tecnologia, em contextos 

específicos, para objetivos específicos”. A autora declara, ainda, que entende o 

letramento como as práticas e eventos relacionados com o uso, a função e o 

impacto social da escrita. 

Nesse sentido, é possível observar que para as referidas autoras, o núcleo 

do conceito de letramento coincide e está centrado nas práticas sociais de leitura e 

escrita e na posição ou condição de grupos sociais de sociedades letradas que 

exercem e participam de forma efetiva e competente de eventos de letramento. 

Já Rojo (2009), conceitua alfabetismo como sendo a “ação de alfabetizar, de 

ensinar a ler e escrever, que leva o aprendiz a conhecer o alfabeto, a mecânica da 

escrita/leitura, a se tornar alfabetizado” (p.10). Alfabetismo pode ser definido, então, 

como “o estado ou condição de quem sabe ler e escrever e que este disputa espaço 

com o conceito de letramento(s)”. Ainda de acordo com a autora, para ler não basta 

conhecer o alfabeto e decodificar letras e sons da fala, é preciso também 

compreender o que se lê, isto é, ativar o conhecimento de mundo e de outros textos/ 

discursos para relacioná-lo com o tema do texto. É necessário intertextualizar, 

prever, hipotetizar, inferir, comparar informações e generalizar.  “É preciso dialogar 

com o texto, ou seja, contrapor as ideias do autor com seu próprio ponto de vista, 

situando o texto com seu contexto” (p. 44). 

Ainda para Rojo (2006, p.123), “a constituição do letramento pode ter seu 

início nas práticas de interação familiar mediatizadas pela oralidade”, o que 

possibilita que as algumas crianças que vivenciam essas interações, ao adentrarem 

na escola já dominem parte dos conhecimentos necessários para o aprendizado da 
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língua escrita uma vez que o uso da escrita já faz parte das atividades do seu 

cotidiano, por exemplo, por meio de atividades como: recados, lista de compras, 

preenchimento de cheques, dentre outros. 

Essas crianças que tem a possibilidade de interagir com a língua escrita por 

meio de diferentes práticas de leitura e escrita rotineiramente em suas próprias 

famílias, utilizam-se, em geral, da variedade linguística padrão ou “norma culta”, 

visto que (re)conhecem os materiais portadores de textos, seus usos e suas 

funções. Apresentam capacidades básicas, como a organização espaciotemporal, 

para o uso de textos orais e escritos, pois advêm de famílias em que a linguagem 

escrita é utilizada em diferentes contextos: diversão, lazer e exercício profissional. 

Tais práticas contribuem para que as crianças compreendam a função da escrita e 

aprendam a ler e escrever sem problemas ou dificuldades, ou seja que 

compreendam o que é a escrita, seus usos e funções nas diferentes práticas 

sociais. (BERBERIAN; ANGELIS; MASSI, 2006, p.24).  

Entender o letramento dessa maneira implica reconhecê-lo como um 

fenômeno social,  que se constitui de aspectos históricos, políticos, socieconômicos, 

culturais e educacionais visto que cada comunidade
2
, assim como seus 

membros,apresenta padrões de letramento distintos, ou seja, “o letramento tem uma 

dimensão social em decorrência dos fatores e convenções sociais que regulam o 

uso da escrita em uma determinada comunidade, ou dada esfera da atividade 

humana (OLIVEIRA, 2009).  

Nessa visão, a concepção de letramento passa a ser plural, ou seja, 

letramentos múltiplos, por meio do qual se observam as formas de letramento 

dominantes ou institucionalizadas e os letramentos vernaculares. Os letramentos 

dominantes estão associados a organizações formais, tais como: a escola, a Igreja, 

o trabalho e as burocracias, e ainda prevêm agentes como professores, pastores, 

pesquisadores, advogados e juízes, sendo culturalmente mais valorizados em 

termos de poder. Os letramentos vernaculares apresentam e têm sua origem na 

vida diária e nas culturas locais como é o caso da “internet”, considerada pelos 

centros acadêmicos (escolas) e pelos professores como uma “degradação da 

língua”, sendo esse tipo de letramento, em geral, desvalorizado ou  ignorado pelas 

instituições educacionais (ROJO, 2009). 
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Para Street (1993, apud ROJO, 2009, p. 99) o letramento pode ser 

abordado sob dois enfoques: o enfoque autônomo percebe o letramento “em termos 

técnicos, tratando-o como independente do contexto social, uma variável autônoma, 

cujas consequências para a sociedade e a cognição são derivadas de sua natureza 

intrínseca”. Já o enfoque ideológico, “vê as práticas de letramento como 

indissoluvelmente ligadas às estruturas culturais e de poder da sociedade e 

reconhece a variedade de práticas culturais associadas à leitura e à escrita em 

diferentes contextos”.  

O enfoque autônomo pressupõe que o próprio contato com a escrita, faria 

com que o indivíduo gradualmente se apropriasse de níveis mais elevados de 

letramento. Já o enfoque ideológico reconhece a indissociabilidade entre letramento 

e as estruturas sociais, além de compreender sua ligação com práticas de leitura e 

escrita em diferentes contextos sociais nos quais elas podem se apresentar. Dessa 

forma, pode-se afirmar que este último enfoque reconhece os letramentos múltiplos 

(STREET, 1993 apud, ROJO, p 99; STREET, 2007). 

Assim, o modelo ideológico apresenta como norteadoras as seguintes 

premissas: o letramento não é simplesmente uma habilidade técnica e neutra, mas 

uma prática social; os modos como os indivíduos abordam a escrita têm raízes em 

suas próprias concepções de aprendizagem, identidade e existência pessoal; todas 

as práticas de letramentos são aspectos da cultura e também das estruturas de 

poder numa sociedade (TERRA, 2013). 

Dentre as formas de letramento ideológico destaca-se o letramento 

acadêmico que como tal compreende todo contexto onde há práticas formais de 

escolarização, seja ela básica ou superior. Contudo, neste estudo, será considerado 

o contexto universitário.  

O letramento acadêmico pressupõe um processo de desenvolvimento de 

práticas e comportamentos sociais que interagem continuamente com a escrita, e se 

dá para fins específicos no domínio social. Contudo, não desconsidera a história de 

vida do aluno universitário, mesmo quando este é oriundo de estratos sociais menos 

privilegiados, visto que o estudante não pode ser concebido na esfera universitária 

como um aluno iletrado. Mesmo as universidades que atendem as massas 

populares é constituída por indivíduos letrados (CUNHA, 2012). 

                                                                                                                                             
2
Comunidade: Entendida neste estudo como sendo uma construção sociológica. É um conjunto de interações, 
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O letramento acadêmico, segundo Lea e Street (1998), envolve novas 

formas de compreensão, interpretação e organização do conhecimento sobre novas 

áreas de estudo. E pode ser compreendido a partir de três aspectos principais: o 

modelo das técnicas de estudo, modelo da socialização acadêmica e o modelo de 

letramento acadêmico. 

O primeiro modelo concebe o letramento como a competência cognitiva que 

o aluno tem que adquirir e desenvolver, para depois transferi-los para os contextos 

mais amplos da Universidade. O modelo de socialização acadêmica diz respeito a 

mediação e a responsabilidade do professor em induzir os alunos a uma nova 

cultura - a cultura universitária, com seus modos de raciocinar, interpretar e usar as 

práticas escritas. Parte da premissa que os gêneros acadêmicos da universidade 

são relativamente homogêneos e uma vez aprendidos, é possível participar 

ativamente das práticas letradas desse nível. O modelo de letramento acadêmico 

concentra-se na compreensão e nos significados que os sujeitos atribuem à escrita, 

partindo de questões epistemológicas que envolvem as relações de poder entre 

instituição, professores e alunos, além de investigar as identidades sociais e a 

história de letramento dos sujeitos, bem como o processo de aculturação pelo qual o 

aluno passa ao aderir a um novo discurso (LEA; STREET, 1998). 

É importante ressaltar que esses modelos independem entre si, o aluno 

precisa conhecer as convenções que regulam as práticas de letramento da 

Universidade para se engajar nos modos de uso da escrita valorizados pelas 

disciplinas. Levando em consideração sua história de letramento e seus valores. Ou 

seja, os três modelos se complementam a fim de auxiliar os alunos na 

aprendizagem de novas linguagens sociais e gêneros discursivos (LEA; STREET, 

1998). 

Outra forma de letramento ideológico é o letramento familiar, entendido 

como o contato com a leitura através dos pais, seja pela estória contada na hora de 

dormir ou canções ensinadas às crianças. São pequenas ações cotidianas de 

letramento que auxiliam no fomento a leitura. O gosto pela leitura e o ato de ler se 

processa em longo prazo, e para tanto, a família contribui de forma efetiva nessa 

formação, visto que no interior dessa comunidade há um espaço isento de 

                                                                                                                                             
valores, crenças e comportamentos humanos com significados e expectativas entre seus membros. 
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cobranças formais como as da escola que pode facilitar o acesso à leitura (VIEIRA, 

2004). 

 De acordo com Rojo (2009), com o advento da globalização, muitas 

mudanças ocorreram nas últimas décadas, dentre elas as mudanças nas formas de 

comunicação e disseminação da informação com as novas tecnologias 

(computadores pessoais, celulares, TVs digitais, entre outros), o que reflete sobre as 

práticas de letramento. Desta forma, a informação passou a circular mais 

rapidamente por meio das mídias analógicas e digitais, distanciando-se dos meios 

impressos. Houve, além disso, uma diminuição das distâncias espaciais e do tempo 

na transmissão de informações e de bens culturais por meio das mídias.  

Essa prática que foi denominada de letramento digital por Soares (2002b) 

possibilita a criação de textos que podem ser “escritos e lidos de forma multilinear, 

multi-sequêncial, acionando-se links que vão trazendo telas numa multiplicidade de 

possibilidades, sem que haja uma ordem predefinida” (p.150). Assim percebe-se 

que os textos multimídias diferem dos textos apresentados no papel, que requerem 

uma definição clara de começo e fim, com páginas numeradas que devem ser lidas 

em sequência para que haja entendimento.  

Tais mudanças permitem ainda uma importante reflexão sobre os 

letramentos, ou seja, o trabalho com os letramentos múltiplos que passa a não 

ignorar os letramentos das culturas locais e de seus agentes, colocando-os em 

contato com os letramentos valorizados, universais e institucionais,  interligando as 

práticas de leitura e escrita que circulam na sociedade e os letramentos valorizados. 

Os letramentos multisemióticos que são “exigidos pelos textos contemporâneos, que 

ampliam a noção de letramentos para o campo da imagem, da música, das outras 

semioses que não somente a escrita” (ROJO, 2009, p. 107).  

Com os avanços tecnológicos, cada vez mais, as habilidades e os 

conhecimentos relativos às semioses tem sido exigidos na utilização das linguagens 

para dar conta dos letramentos necessários à vida moderna. Também são 

importantes os letramentos críticos e protagonistas que são “requeridos para o trato 

ético dos discursos em uma sociedade saturada de textos e que não pode lidar com 

eles de maneira instantânea, amorfa e alienada” (p.108). Esses são essenciais, pois 

possibilitam uma postura crítica diante das tantas informações que se tem acesso 

(ROJO, 2009).  
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Diante do exposto pode-se verificar que o conceito de letramento vem 

mudando de uma época para outra, à medida que o analfabetismo vai sendo 

superado e as sociedades vão se tornando cada vez mais grafocêntricas. Não 

sendo mais aceitável apenas saber ler e escrever, mas também incorporar e 

envolver-se com as práticas sociais de leitura e escrita (SOARES, 1998). 

O letramento é exercitado em diferentes maneiras e locais pela sociedade, 

estando ele, em profunda ligação com as atividades diárias das pessoas, trata-se de 

um fenômeno que não se restringe somente à escola. A forma como as pessoas 

usam os escritos está estreitamente relacionada a detalhes específicos da situação 

em que são usados e que os “eventos de letramento” são particulares de uma 

comunidade específica, em um ponto específico da História (TERRA, 2013). 

O letramento escolar da forma como é conhecido com as práticas 

tradicionais de leitura e escrita em gêneros escolares, também chamados de 

secundários (resenhas, relatórios, resumos, exercícios, instruções e outros) e 

apenas alguns outros textos de gêneros escolarizados (jornalístico, literários, 

publicitários) não são mais suficientes para dar conta dos multiletramentos, dos 

letramentos multisemióticos e críticos. Diante das exigências de letramento que o 

mundo contemporâneo tem exigido, é necessário ampliar as práticas e a natureza 

dos textos abordados pela escola (ROJO, 2009). 

 Cabe ainda esclarecer, que nas últimas décadas vários estudos a respeito 

do aprendizado da leitura e da escrita, vêm sendo realizados. Tais estudos 

privilegiam várias facetas da aprendizagem, fundamentando-se em princípios 

fonéticos e fonológicos, linguísticos, psicolinguísticos e sociolinguísticos, teorias da 

leitura, teorias da produção textual, teorias do texto e do discurso e outras mais 

(SOARES, 2004). 

Dentre as facetas consideradas importantes para a alfabetização, as 

comumente utilizadas são: a fônica, que implica no desenvolvimento da consciência 

fonológica e no aprendizado das relações e convenções de transferência da fala 

para a escrita; a da leitura fluente, que envolve o reconhecimento de sentenças e 

palavras dentro do todo; a da leitura compreensiva, que prevê o desenvolvimento de 

habilidades de interpretação, avaliação e inferência e, por fim, a da identificação e 

do uso adequado das diferentes funções da escrita, dos diferentes tipos e gêneros 

textuais e dos diferentes portadores de textos. A priorização de apenas uma dessas 

facetas na fase inicial de aprendizado da escrita como fazem os chamados métodos 
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tradicionais de alfabetização, configura-se em um descaminho e pode explicar os 

fracassos nesse processo de ensino aprendizagem (SOARES, 2004). 

Sendo assim, de acordo com Soares (2004), o caminho para a 

aprendizagem efetiva da leitura e da escrita é a articulação entre uma metodologia 

que associe as várias facetas, articulando o processo de aquisição do sistema de 

escrita – alfabetização, com o desenvolvimento de capacidades e comportamentos 

de uso eficiente da língua nas práticas sociais de leitura e escrita – letramento.  

Para verificar o uso eficiente da língua na cotidianidade da população 

Brasileira, o Instituto Paulo Montenegro, criado pelo IBOPE vem desenvolvendo 

pesquisas periódicas a cada dois anos a partir de 2001. Os dados apresentados 

pelas pesquisas do Instituto Paulo Montenegro serão utilizados como parâmetros de 

comparação na presente pesquisa que busca verificar o nível de letramento de 

acadêmicos do ensino superior, assim como as práticas de leitura e escrita mais 

comumente utilizadas em seu cotidiano.  

 

3.2 PRÁTICAS DE LETRAMENTO NO BRASIL A PARTIR DA PESQUISA DO INAF 

 

É possível perceber no sub-capítulo anterior que o conceito de letramento 

no Brasil vem se modificando ao longo das últimas décadas. Entretanto, várias 

pesquisas ainda apontam que o nível de letramento da população brasileira continua 

muito baixo quando comparado a países mais desenvolvidos em relação ao Brasil. 

Com relação às pesquisas que discorrem a respeito do analfabetismo no Brasil, 

Ribeiro (2003) demonstrou um quadro decrescente do índice de analfabetismo, 

considerando a possibilidade de codificação e decodificação da escrita. Em 

contrapartida, a autora faz vários questionamentos acerca da capacidade do uso 

competente da leitura e da escrita, tendo em vista a concepção de letramento como 

sendo fruto de práticas sociais complexas, e não apenas pelo que uma pessoa pode 

fazer usando a escrita.  

A partir de uma pesquisa realizada pelo INAF* (Índice Nacional de 

Alfabetismo Funcional) em 2001, buscou-se estabelecer um indicador de 

alfabetismo que pudesse fornecer informações confiáveis que ajudassem a 

compreender e a encarar a complexidade dos problemas que envolvem a educação 

nacional, tais como os problemas relacionados ao subdesenvolvimento: os déficits 

na escolarização básica; a desigualdade e a exclusão social e em contrapartida a 
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necessidade de elevar a qualificação da força de trabalho nacional, tendo em vista a 

participação nos setores da economia globalizada (RIBEIRO; VÓVIO; MOURA, 

2002). 

Assim estabeleceu-se que esse indicador deveria abarcar as capacidades 

de leitura e escrita da população e os usos da linguagem escrita nos diferentes 

contextos como o da esfera doméstica, do trabalho, da igreja, do lazer, da 

participação cidadã e da educação. Para cada uma dessas esferas buscou-se 

investigar quais os tipos de materiais escritos eram utilizados, bem como a 

frequência e o objetivo de seu uso. Investigou-se também, informações familiares 

sobre o uso da leitura e escrita a fim de se compreender as condições de letramento 

familiar. E para complementar todas essas informações o teste levantou a opinião 

das pessoas sobre suas capacidades e disposições em relação à leitura e escrita. 

O teste não tem a intenção de ser mais uma avaliação do conteúdo escolar, 

por este motivo não se pautou nos conteúdos e competências estabelecidos pelos 

parâmetros curriculares para cada nível de ensino. E para tanto, foi formulado a 

partir de diferentes gêneros de textos escritos que podem estar presentes nos 

diferentes setores da vida cotidiana, tais como a doméstica, a do trabalho, lazer, e 

religião, os quais podem motivar o uso da leitura e escrita para distrair, informar, 

registrar, controlar e etc. Levando-se em conta também as capacidades de 

identificar o tema central de um texto, localizar informações dentro do mesmo, 

comparar informações, realizar inferências sobre o texto, identificar destinatário do 

texto, remetente, data, etc. (RIBEIRO, 2003). 

Participaram da primeira edição desta pesquisa 2 mil pessoas com idade 

entre 15 a 64 anos, com diferentes níveis de escolaridade, e independentemente de 

estarem ou não inseridas no sistema educacional no momento da coleta. Sendo 

que, na ocasião apenas 385 dos participantes eram estudantes, e destes somente 

59 encontravam-se cursando o ensino superior (RIBEIRO, 2003). 

Tendo em vista a diversidade da amostra, foi formulado um teste contendo 

20 questões, utilizando-se textos utilizados no dia-dia da população como cartas, 

anúncios, bilhetes e notícias, todos com diagramação como a dos textos reais. 

Foram formuladas questões abertas e não de múltipla escolha, para que se 

aproximassem das tarefas exigidas em situações reais de leitura. Também havia 

diferentes níveis de complexidade de perguntas, visando atender aqueles que 

tivessem habilidades mínimas de leitura. As respostas solicitadas eram curtas e 
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objetivas para facilitar a classificação de acordo com o número de acertos 

(RIBEIRO, 2003). 

Após reflexão e análise pelos consultores da pesquisa foram adotados os 

seguintes critérios para a classificação dos níveis de alfabetismo: 

 - analfabetismo: não realiza tarefas simples de leitura e escrita, ou seja, 

não conseguem realizar nenhum ou muito poucos (até dois) itens do teste;  

- alfabetismo nível 1 ou rudimentar: capacidade de localizar uma 

informação explícita em textos curtos e familiares (acertam de 3 a 9 itens do teste);  

- alfabetismo nível 2 ou básico: capacidade de ler e compreender textos 

de média extensão, bem como de localizar informações e realizar pequenas 

inferências (acertam de 10 a 15 itens do teste);  

- alfabetismo nível 3 pleno: não há restrições para compreender e 

interpretar elementos usuais da sociedade letrada (acertam de 16 a 20 itens do 

teste) (INAF, 2001; RIBEIRO, 2003)   

Constatou-se com esta pesquisa que as habilidades básicas de leitura e 

escrita da população brasileira são muito desiguais e estão associadas a outras 

formas de exclusão social. Além disso, a pesquisa demonstrou que mesmo os 

analfabetos relacionam-se de alguma forma com o mundo letrado e concluiu que 

quanto mais alto é o grau de escolaridade, mais alto é o nível de alfabetismo. 

O estudo demonstrou que 9% da população brasileira, na faixa de 15 a 64 

anos, encontravam-se na situação de analfabetismo. As demais pessoas foram 

classificadas em três níveis de alfabetismo: 31% da população estudada foi 

classificada no nível 1 (rudimentar) de alfabetismo, ou seja, conseguiu retirar uma 

informação explícita apenas em textos muito curtos; 34% no nível 2 (básico), que 

conseguiu também localizar uma informação não explícita em textos de maior 

extensão; e somente 26%  foi classificada no nível 3 (pleno) de alfabetismo, ou seja,  

foram capazes de ler textos mais longos, localizar mais de uma informação e 

estabelecer relações entre diversos elementos do texto. 

O estudo buscou também investigar os hábitos de leitura e escrita da 

população brasileira. De acordo com a pesquisa, 67% dos brasileiros relataram 

gostar de ler, sendo que 32% disseram gostar muito, 35% gostam um pouco. Tais 

respostas estiveram presentes em todos os níveis de alfabetismo. De acordo com o 

INAF (2001), 38% das mulheres referem que gostam mais de ler para se distrair 
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contra 25% dos homens. Elas também foram as mais citadas como influenciadoras 

para a leitura, tanto em seu papel de mãe, como de professora.  

Perguntados sobre os materiais que mais gostam de ler para se distrair, 

49% citaram as revistas e jornais e 34% indicaram que gostam de ler livros. Dentre a 

categoria livros, a Bíblia apresentou um percentual de 46% das respostas, sendo 

esta semelhante para todos os níveis de alfabetismo e classes sociais. O segundo 

tipo de leitura mais citado foram os livros de romance, aventura e ou ficção (30%), 

poesias assumiram a terceira posição (20%). O livro didático apresentou a quarta 

posição (18%), seguido pelos livros de biografias (14%) e autoajuda (10%). De 

acordo com a pesquisa do INAF, os indivíduos jovens são os leitores mais assíduos.  

Com relação ao tipo de materiais lidos no trabalho, 25% das mulheres 

referiram ler revistas, 25% leem bilhetes e recados e 21% leem jornais.  Os homens 

referiram ler mais bilhetes e recados (19%), manuais (19%) e jornais (17%). Com 

relação aos materiais escritos no trabalho, os mais citados pelas mulheres foram os 

bilhetes e recados (31%) seguidos de pedidos e comandas (20%). Para os homens 

as respostas foram na mesma proporção, ou seja, 21% para bilhetes e recados, 

pedidos e comandas, contas e orçamentos. 

Com relação à escrita, a pesquisa demonstrou que a prática de utilizar o 

tempo livre para escrever, criando ou copiando textos, também foi frequentemente 

mais associada ao sexo feminino do que ao masculino. Dentre as mulheres, 66% 

referiram fazer uso da escrita, e somente 47% dos homens relataram utilizar a 

escrita em seu tempo livre. Com relação à escrita no trabalho, 62% das donas de 

casa referiram escrever no tempo livre, assim como também 67% das mulheres que 

trabalham fora o fazem. O gênero de texto mais referido pelas mulheres, 

independente de trabalharem fora ou não, foi a receita. Já para os homens, foram 

observadas respostas mais variadas como: letras de música (16%), cartas, e-mails 

(12%), poesias e histórias (11%).  

Outro dado relevante do estudo diz respeito ao letramento e ao nível de 

escolarização dos pais dos sujeitos pesquisados. Os resultados demonstraram que 

56% dos pais tiveram baixíssimo nível de escolarização, sendo que somente 3% 

apresentavam nível superior. Dado semelhante com inexpressiva diferença para pior 

foi constatado também para as mães. 
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Após a primeira avaliação deste estudo, tal pesquisa passou então a ser 

realizada a cada dois anos e sua sistematização possibilitou a construção uma 

escala única de alfabetismo para verificar a capacidade de processar informação 

por meio de textos escritos. A partir de 2007, o teste permitiu a disponibilização de 

informações inéditas em relação ao Alfabetismo Funcional Brasileiro e a descrição 

dos níveis de habilidades de letramento, são eles:  

1) analfabetismo: não realiza tarefas simples de leitura e escrita;  

2) alfabetismo nível rudimentar: capacidade de localizar uma informação 

explícita em textos curtos e familiares;  

3) alfabetismo nível básico: capacidade de ler e compreender textos de 

média extensão, bem como de localizar informações e realizar pequenas 

inferências;  

4) alfabetismo nível pleno: não há restrições para compreender e 

interpretar elementos usuais da sociedade letrada (INAF. Instituto Paulo 

Montenegro, 2007). 

Os resultados da pesquisa INAF 2007 demonstraram que a proporção dos 

sujeitos classificados pelo Inaf como “analfabetos absolutos” vem caindo ao longo 

dos anos, totalizando 9% neste levantamento. O mesmo vem ocorrendo com a 

parcela de indivíduos classificados no nível rudimentar de alfabetismo, equivalente, 

em 2007, a 25% da população, pode-se ainda observar um contínuo crescimento do 

nível básico, que passou de 34% na primeira edição da pesquisa para 38% em 2007 

e discreto crescimento do nível pleno de alfabetismo, o qual se elevou de 26% na 

primeira edição para 28% em 2007.  

Em recente edição da pesquisa do INAF (2011), os resultados mostraram 

que durante os últimos 10 anos houve uma diminuição do analfabetismo absoluto 

para 6% da população e da alfabetização rudimentar de 27% para 21%, um 

aumento do nível básico de habilidades de leitura e escrita de 34% para 47%. 

Entretanto, a proporção dos que alcançaram um nível pleno de habilidades 

manteve-se praticamente inalterada, em torno de 26%. Nesse sentido, o Brasil já 

avançou principalmente no que tange aos níveis iniciais do alfabetismo mas ainda 

não obteve progressos visíveis no domínio pleno de habilidades as quais são, hoje, 

condições imprescindíveis para uma melhor inserção na sociedade letrada.  



57 

 

Os dados do INAF, levantados no período de 2001 a 2010, revelam que os 

avanços no nível de escolaridade da população não têm correspondido aos ganhos 

equivalentes no domínio das habilidades de leitura e escrita. Apenas 62% das 

pessoas com Ensino Superior, 35% com Ensino Médio completo  e 15% das 

pessoas com o ensino fundamental II são classificadas como plenamente 

alfabetizadas. Há um decréscimo do nível pleno de alfabetismo de 14% para o nível 

superior e médio e de 7% para o nível de Ensino Fundamental II. Os dados 

demonstram que o aumento do tempo para o nível básico ou fundamental de ensino 

e o maior acesso ao ensino superior não resultou em ganhos em termos de 

letramento esperados.  

Ainda de acordo com o relatório 2011: 

 
Novos estratos sociais chegam às etapas educacionais mais elevadas, mas 
provavelmente não gozam de condições adequadas para alcançarem os 
níveis mais altos de alfabetismo, que eram garantidos quando esse nível de 
ensino era mais elitizado. A busca de uma nova qualidade para a educação 
escolar em especial nos sistemas públicos de ensino deve ser concomitante 
ao esforço de ampliação de escala no atendimento para que a escola 
garanta efetivamente o direito à aprendizagem (INAF. Instituto Paulo 
Montenegro, 2011 p. 9). 

 

O estudo revelou também que os níveis de alfabetismo são 

significativamente mais altos nas faixas etárias mais jovens, uma vez que foram 

esses os grupos que mais se beneficiaram da recente expansão da educação 

básica. Entre a faixa etária de 15 a 24 anos, houve um aumento de 11% de pessoas 

funcionalmente alfabetizadas, com maior concentração de pessoas atingindo o nível 

básico de alfabetismo. Para o segmento de 25 a 34 anos, o aumento foi de 15% de 

pessoas funcionalmente alfabetizadas, sendo que 51% encontram-se no nível 

básico. Para a faixa etária de 35 e 49 anos, também houve uma redução 

significativa dos níveis de analfabetismo, e um aumento de 14% de pessoas no nível 

básico. Tal observação também pode ser vista na faixa etária mais elevada, visto 

que ocorreu uma diminuição de 14% do analfabetismo e um aumento nos níveis 

básicos de letramento de 15%.  Já para o nível pleno de alfabetismo, em todas as 

faixas etárias, não houve aumento significativo da proporção de pessoas (INAF. 

Instituto Paulo Montenegro, 2011).  

Em relação ao sexo da população avaliada, a pesquisa revelou redução de 

6% do analfabetismo, tanto para homens quanto para as mulheres. Os mesmos 

índices também ocorreram para o nível rudimentar de alfabetismo, em ambos os 
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sexos. Porém, não houve variação expressiva da proporção de homens e mulheres 

para o nível pleno de alfabetismo, permanecendo em cerca de 25%. 

Com relação à renda familiar, o estudo demonstrou existir uma correlação 

entre os níveis de alfabetismo. A proporção de pessoas analfabetas e que 

apresentam o nível rudimentar de alfabetismo diminui sensivelmente à medida que a 

renda familiar aumenta.  

Para àqueles com até um salário mínimo de renda familiar, 17% são 

analfabetas, 31% apresentam nível rudimentar, 45% têm nível básico e apenas 8% 

alcançam o nível pleno de alfabetismo. Àqueles com renda familiar entre um a dois 

salários mínimos, 6% são analfabetos, 30% estão no nível rudimentar alfabetismo, 

49% possui nível básico e somente 15% encontram-se no nível pleno. Para as 

pessoas que têm renda familiar entre dois a cinco salários mínimos, somente 3% 

são analfabetos, 14% estão no nível rudimentar, 50% apresentam nível básico e 

33% o nível pleno alfabetismo. E para aqueles com renda familiar acima de cinco 

salários mínimos, 93% são funcionalmente alfabetizados, sendo que 52% estão no 

nível pleno e 41 % no nível básico de letramento (INAF. Instituto Paulo Montenegro, 

2011). 

Em vista destes resultados, a presente pesquisa enfoca seus dados nos 

estudantes de ensino superior brasileiros, já que os dados, conforme já apontado no 

capítulo 1, demonstram que apesar de nos últimos anos ter havido um aumento no 

número de estudantes que chegam ao ensino superior, ainda é um desafio ensinar 

esses alunos, pois, na maioria das vezes, eles chegam à universidade com um nível 

de letramento insuficiente para atender às demandas do ensino universitário. Neste 

período já era esperado que estes apresentassem um nível pleno de alfabetismo, 

que lhes permitisse a expressão, a absorção do conhecimento e o desenvolvimento 

no mundo profissional e social. Tal questão tem provocado inúmeras discussões, 

fazendo com que seja considerado um dos problemas mais sérios enfrentados por 

professores e alunos. 

 

3.3 LETRAMENTO NO ENSINO SUPERIOR 

 

As condições restritas de letramento fazem com que muitos dos alunos 

provenientes do ensino do ensino médio tenham dificuldades para ingressar no 

Ensino Público Superior, principalmente porque os processos seletivos dessas 
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instituições são mais concorridos, o que faz com que tenham como única opção o 

Ensino Superior em instituições privadas.  

Franco (2008) apresenta dados de uma pesquisa realizada pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP, 2006) que demonstra que o 

desempenho dos alunos egressos do Ensino Médio não é satisfatório no que se 

refere às expectativas de aprendizagem para essa etapa. Os alunos concluintes do 

Ensino Médio não demonstram o domínio satisfatório dos conteúdos elementares da 

escola básica, de competências fundamentais para o prosseguimento e êxito nos 

estudos, nem tampouco a fluência na escrita e produção de texto. 

Diante dessa realidade, muitas instituições se veem obrigadas a equacionar 

esse despreparo dos alunos que passam pelo filtro dos vestibulares, para as 

demandas de formação de nível superior. Assim, algumas IES estimulam seus 

alunos ingressantes a participar de programas de nivelamento ofertados no primeiro 

semestre dos cursos (AVANCINI, 2011). 

Na tentativa de minimizar as dificuldades dos alunos, algumas 

Universidades propõem cursos de extensão de português, interpretação de textos, 

acompanhamentos psicopedagógicos e encaminhamentos para atendimentos 

clínicos. Estas medidas buscam auxiliar o aluno a superar suas dificuldades 

educacionais. 

As IES privadas, como já demonstrado pelos resultados do Censo 2011, 

muitas vezes, tornam-se a única opção para aqueles que não conseguiram 

ingressar em uma IES pública, seja pela necessidade de trabalhar ou mesmo pela 

falta de preparo suficiente. 

No tocante as pesquisas que se referem ao letramento no Ensino Superior, 

podemos destacar a pesquisa realizada com estudantes da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), por meio da qual foi implantado o projeto chamado Cátedra 

Unesco
3
Meseal em parceria com a Universidade Dell Valle da Colômbia, visando o 

desenvolvimento da leitura e da escrita entre os estudantes universitários  

(FERAZZA, 2012.) 

                                              
3
A UNESCO, que é uma instituição internacional voltada para a paz mundial, por meio da cultura, educação, 

ciências naturais e sociais, dedica-se a ajudar as regiões menos favorecidas do planeta a alcançarem melhores 
qualidades de vida. Com essa finalidade, a UNESCO criou, então, as Cátedras, dentre elas a Cátedra Meseal 
Unesco voltada para ajudar os países da América Latina e do Caribe. 
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Esse trabalho, pioneiro no Brasil, foi constituído por duas propostas 

principais e paralelas: traçar o perfil dos universitários da UFSC com respeito à 

competência em leitura e escrita, “pré” e “pós” testes, em alunos dos vários cursos 

dessa universidade; a realização de um curso pelos professores que os motivariam 

a desenvolver a competência de leitura e escrita em seus alunos, bem como levá-

los a pensar e desenvolver estratégias de aprimoramento de sua própria 

compreensão leitora e de sua escritura (FERAZZA, 2012). 

Inicialmente, foi aplicado com os alunos um pré-teste composto de uma 

leitura e da produção de um pequeno texto. O pré-teste foi elaborado a partir de um 

texto retirado da revista “Ciência Hoje”, 249 (2) intitulado “O aquecimento, de fato, 

afeta o planeta”, com um nível de dificuldade condizente com o terceiro grau, 

acompanhado de vinte questões de interpretação capazes de revelar a proficiência 

em leitura dos acadêmicos. Em seguida, foi solicitado aos participantes que 

produzissem a redação de um parágrafo sobre o assunto. 

Como critério de análise, as questões foram divididas em quatro grupos com 

pesos distintos, de acordo com a complexidade das respostas: aquelas que 

solicitam apenas a localização da informação; inferências simples; inferências que 

demandavam conhecimentos prévios mais amplos e complexos e as de leitura 

crítica. 

Após o pré-teste, os professores recém-concursados da universidade 

realizaram o curso de “Leitura e produção de textos na universidade”, que teve a 

duração de quatro meses. Após esse período, procedeu-se com os alunos à 

aplicação do pós-teste, elaborado a partir de um texto de revista de circulação 

periódica Ciência & Cultura – Temas e Tendências Alimento 62 (4), p.53, out/dez, 

2010. Assim, como no pré-teste, a aplicação foi acompanhada de vinte questões de 

interpretação capazes de revelar a proficiência em leitura dos estudantes e também 

da redação de um parágrafo sobre o tema proposto no texto. As questões foram 

analisadas sob os mesmos critérios do pré-teste. 

O estudo revelou que mesmo dentre os estudantes universitários, aos quais 

“se confere crédito mais elevado na competência em leitura e produção de textos” 

ainda há uma parcela deles (31%) que apresenta somente o nível básico de 

alfabetismo e 1% o nível rudimentar de analfabetismo (FERAZZA, 2012). 
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Ainda no final da pesquisa, foi realizada uma sondagem entre os 

professores participantes do curso sobre o aproveitamento destes diante da 

proposta apresentada. Embora a premissa dessa pesquisa de que os alunos 

apresentariam melhor qualidade em sua proficiência de leitura e escrita não tenha 

se confirmado após seus professores terem participado de quatro meses do curso 

Cátedra, propor o experimento foi proveitoso, pois despertou nos professores a 

vontade de trabalhar com afinco para desenvolver em seus alunos a competência 

em leitura e escrita (FERAZZA, 2012).   

Já a pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”(FAILLA, 2012), em sua terceira 

edição, permite compreender e acompanhar a evolução dos hábitos de leitura da 

população brasileira, suas preferências, motivações e fatores que dificultam seu 

acesso à leitura. A pesquisa também indaga sobre a dificuldade de se pensar 

políticas publicas para uma população com número expressivo de analfabetos 

funcionais, e com jovens universitários que declaram não ter interesse em ler livros e 

se satisfazem com informações sem refletir sobre elas ou criticá-las.  

A pesquisa foi realizada nos meses de junho e julho de 2011, sendo os 

entrevistados 5.012 indivíduos da população brasileira residentes no país, com 5 

anos de idade ou mais, independente de serem alfabetizados ou não, de 315 

municípios de todos os estados do Brasil. O estudo revelou que os entrevistados, 

em seu tempo livre, preferem assistir à TV e aos filmes, navegar na Internet e 

encontrar amigos a realizarem atividades de leitura e escrita. Embora tenha havido 

um aumento no consumo de livros, a pesquisa comprovou que esse consumo foi 

realizado por pessoas que já haviam se declarado como leitores em edições 

anteriores da pesquisa, ou seja, não houve aumento de indivíduos leitores. Foram 

considerados leitores aqueles que haviam lido pelo menos um livro nos três meses 

anteriores à pesquisa. Constatou-se um número maior de títulos citados como lidos 

em relação à edição anterior da pesquisa, sendo a Bíblia o livro mais citado como 

leitura.  

Com relação ao grau de instrução dos pesquisados, somente 10% tinham o 

nível superior, 28% tinham o Ensino Médio seguidos de 24% o ensino fundamental 

do 5º ao 8º ano, 29% até o 4º ano do Ensino Fundamental e ainda 9% de 

analfabetos. A renda familiar concentrou–se de 1 a 5 salários mínimos. Com relação 

ao tipo de escola em que estudaram, pública ou particular, observou-se que mais de 
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80% da população pesquisada relatou cursar ou ter cursado o Ensino Fundamental 

e Médio em escolas públicas. Dado esse que se inverte para o nível superior no qual 

mais de 70% dos pesquisados relataram cursar ou ter cursado ensino privado. 

De acordo com os dados da pesquisa, os que se declararam como 

estudantes são os que mais lêem, visto que a média de livros lida por estes nos três 

meses anteriores à pesquisa foi de 3,41 livros, enquanto que para os não 

estudantes foi de 1,13 livros lidos inteiros ou em partes.  

Quando perguntados sobre os motivos por que lêem, 36% dos jovens de 11 

a 13 anos lêem por gosto ou interesse e 56% por obrigações escolares. Para os 

jovens de 14 a 17 anos, 50% responderam que lêem por exigência da escola e 41% 

responderam ler por gosto ou interesse.  Dos 18 aos 24 anos, a taxa de leitores por 

gosto aumenta para 52%, e a leitura por obrigação cai para 21%.  

Quando perguntados sobre o significado da leitura, 64% responderam que 

significa uma fonte de conhecimento para a vida, 41% dos entrevistados 

responderam que a leitura significa uma fonte de conhecimento e uma atualização 

profissional, 21% referiram ser uma atividade interessante, 18% que é uma atividade 

prazerosa, 12% mencionaram que a leitura é uma atividade que ocupa muito tempo, 

8% que o fazem como uma prática obrigatória, 6 % responderam que a prática exige 

muito tempo e produz cansaço, 5% referiram ser uma prática entediante e ainda 5% 

responderam que não sabem ler. Para esta questão, os sujeitos poderiam escolher 

até 3 opções de respostas. 

Essa pesquisa também revelou ser o professor o maior incentivador da 

leitura entre crianças e jovens. Esse dado reforça o papel do professor como agente 

de letramento e que o caminho para a formação de leitores é a melhoria e o 

incremento das bibliotecas escolares, a formação de professores mediadores e o 

fomento de práticas de leitura em sala de aula. 

Ainda com relação ao letramento nas universidades, essas se constituem 

como comunidades discursivas que buscam, por meio de práticas de leitura e 

escrita, a construção da identidade profissional de seus alunos. Compete aos alunos 

o compromisso com o aprendizado e a aceitação de que agora eles fazem parte de 

outro domínio discursivo no qual emergem outros gêneros e outras práticas 

diferentes daquelas que estavam acostumados na escola básica. 
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Para Marinho (2010), o ambiente acadêmico da Universidade, pressupõe o 

registro e a divulgação de sua produção científica por meio de gêneros específicos 

desse meio, entre eles: resumos, resenhas, artigos, ensaios, monografia, 

dissertação etc. No entanto, as dificuldades dos alunos ingressantes na leitura e na 

produção dos textos do gênero acadêmico configuram-se na principal queixa dos 

professores universitários. Pautando-se em Bakhtin, Marinho relata que não se trata 

de “uma pobreza de vocabulário ou de estilo (numa acepção abstrata), mas sim, de 

uma inexperiência no domínio desses gêneros da conversa social” (p.367, 2010). 

Este último conclui suas ideias revelando que a experiência no uso de determinados 

gêneros é condição indispensável para uma interação verbal bem-sucedida. 

De acordo com Costa e Silva (2011), as dificuldades de leitura e escrita 

apresentadas pelos ingressantes no Ensino Superior são, muitas vezes, problemas 

herdados da escola e arrastados até à universidade. A autora também considera 

que é bem possível que mesmo um acadêmico que tenha um bom domínio da 

língua apresente relativa dificuldade para participar dos discursos da esfera 

acadêmica enquanto não tiver domínio dos gêneros requeridos por essa esfera. 

Segundo Guedes e Barbosa (2010), a universidade, nessa perspectiva de 

letramento, é uma agência social importante para a socialização de gêneros do 

discurso secundários associados às linguagens sociais em que se fundam. É papel 

da universidade investir no trabalho com gêneros secundários, dialogando com os 

gêneros primários que marcam os sujeitos, que lhes dão identidade, viabilizando 

situações de aprendizagem dentro da universidade que possam contribuir para 

melhoria do letramento com gêneros secundários. Em vista disto o próximo item 

discorre a respeito dos pressupostos teóricos norteadores deste estudo e o conceito 

de gêneros do discurso baseado em Bakhtin. 

 

3.4  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA CORRENTE SÓCIO-HISTÓRICA 

 

Neste sub-capítulo serão apresentadas algumas reflexões a respeito dos 

pressupostos da corrente sócio-histórica de linguagem a qual parte de uma 

concepção de linguagem fundamentada na dialogia e na interação social. 

O pensamento expresso por esta corrente diz respeito a um grupo de 

intelectuais russos que se reuniam regularmente no início do século XX para 

debater ideias. O grupo era composto por pessoas com diversas formações, 
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atuações profissionais e interesses intelectuais, dentre os quais podemos citar os 

nomes de Maria V. Yudina, Matvei I. Kagan, Valentin N. Voloshinov, Pavel N. 

Medvedev e Mikhail M, Bakhtin, e que mantinham em comum a paixão pela filosofia 

e pela linguagem. O grupo posteriormente foi denominado de “Círculo de Bakhtin” 

em virtude desde ter sido o autor que produziu a obra de maior referência 

(FARACO, 2009). 

O pensamento de Bakhtin tem seu embasamento no caráter interativo, 

dialógico e polifônico de linguagem. Neste sentido, para o autor a língua é viva e 

como tal só pode ser vista como um produto social, histórico e ideológico, e 

compreendida dentro de situações concretas. Para tanto, é passível de mudanças 

dentro das relações sociais, sendo valorizada então a fala e a enunciação dialógica 

como cita Bakhtin: 

 
(...) a unidade real da língua que é realizada pela fala (...) não é a 
enunciação monológica individual e isolada, mas a interação de pelo menos 
duas enunciações, isto é, o diálogo. O estudo fecundo do diálogo pressupõe, 
entretanto, uma investigação mais profunda das formas usadas na citação 
do discurso, uma vez que essas formas refletem tendências básicas e 
constantes da recepção ativa do discurso de outrem, e é essa recepção, 
afinal, que é fundamental para o diálogo (Bakhtin/Volochinov, 2006, p. 149). 

 

Dessa forma, os enunciados são elaborados e proferidos em função do 

outro, pois cada enunciado espera uma resposta do outro que participa ativamente 

do diálogo e interfere na enunciação com base em suas significações anteriores. A 

enunciação é o produto da interação social de dois indivíduos socialmente 

organizados, os quais se inserem em contextos sociais mais amplos e ideologias 

distintas. 

Assim, é a partir do olhar e da palavra do outro que o “Eu” pode se constituir 

como sujeito e tomar consciência de si mesmo, e por meio da interação com os 

outros que o ser se constitui como humano. Este é o princípio da alteridade que é 

fundado à partir da dialogia, ou seja, do seu reconhecimento a partir do outrem 

(BAKHTIN, 2003, p 36).  

Desse modo, Baktihn/Volochinov (2006, p. 58) esclarece: 

 
Se o conteúdo do psiquismo individual é tão social quanto a ideologia, por 
outro lado, as manifestações ideológicas são tão individuais (no sentido 
ideológico deste termo) quanto psíquicas. Todo produto da ideologia leva 
consigo o selo de individualidade do seu ou dos seus criadores, mas este 
próprio selo é tão social quanto todas as outras particularidades e signos 
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distintivos das manifestações ideológicas. Assim, todo signo, inclusive o da 
individualidade, é social. 

 

Neste sentido, o signo não é imutável, a sua forma e significado quando 

produzidos na dinâmica da interação social, agrega-lhe valores sociais 

contraditórios. 

Para Bakhtin os sujeitos se constituem e vivem em uma rede de signos, isto 

é, as relações sociais se estabelecem e ocorrem sempre no interior das várias 

esferas da atividade humana, desde as mais simples as mais complexas. 

Dentre essas atividades humanas, estão as formas relativamente estáveis 

do dizer, chamadas por esse autor de gêneros do discurso. Assim, os estudos 

desenvolvidos por Bakhtin a respeito dos gêneros discursivos levam em conta o 

dialogismo do processo comunicativo e as relações interativas enquanto processos 

produtivos de linguagem. Machado (2010) refere que Bakhtin conseguiu se 

distanciar do universo teórico clássico e criou um espaço para as manifestações 

discursivas da heteroglossia, ou seja, das muitas codificações não restritas a 

palavra e que devido a este posicionamento foi possível considerar as formações 

discursivas do amplo campo da comunicação mediada. 

Bakhtin (2011) define que todas as esferas da atividade humana 

relacionam-se com a utilização da língua, que se efetua na forma de enunciados 

(orais ou escritos), concretos e singulares “proferidos pelos integrantes desse ou 

daquele campo da atividade humana” (p.261). Tais enunciados expressam 

condições específicas do conteúdo e do estilo da linguagem e de sua construção 

composicional. Estes últimos três elementos estão ligados no todo do enunciado e 

são determinados pela especificidade de uma esfera de comunicação. Desta forma, 

Bakhtin considera que todo enunciado considerado isoladamente é único, porém 

cada esfera de utilização da língua elabora “tipos relativamente estáveis de 

enunciados, os quais denominaram gêneros do discurso” (p.262). 

Estas formas “relativamente estáveis” de um enunciado são determinadas 

sócio historicamente. O autor refere que só nos comunicamos, falamos e 

escrevemos, através de gêneros do discurso. Para ele, os sujeitos têm um infindável 

repertório de gêneros e, muitas vezes, nem se dão conta disso, assim, até na 

conversa mais informal, o discurso é moldado pelo gênero em uso. Tais gêneros 

nos são dados, conforme Bakhtin (2011, p.282), “quase da mesma forma com que 
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nos é dada a língua materna a qual dominamos livremente até começarmos o 

estudo da gramática”.  

As formas da língua são assimiladas somente nas formas das enunciações, 

ou seja, pelos gêneros do discurso. A fala se dá por meio de enunciados e não por 

frases ou por palavras isoladas. Os gêneros organizam os enunciados, assim como 

também organizam as formas gramaticais. Para Bakhtin, existem inúmeros gêneros 

nos quais o discurso pode ser adaptado, e para aqueles mais difundidos e 

padronizados como no caso das saudações, despedidas, votos e felicitações, o 

falante têm apenas que escolher o gênero a ser utilizado e imprimir a ele a 

entonação expressiva (BAKHTIN, 2011, p.283). 

De acordo com o autor há também gêneros mais livres ou criativos de 

comunicação discursiva oral, como as conversas sobre temas do cotidiano, com 

amigos e familiares, o que requer um domínio maior dos gêneros para poder 

empregá-los livremente (BAKHTIN, 2011, p.284). 

Os gêneros dos discursos abarcam a totalidade do uso da linguagem em 

todas as suas modalidades e levam a novos modos de conceituar a realidade o que 

implica no aparecimento de novos gêneros e na alteração dos já existentes, ou seja, 

“mesmo que alguém domine bem uma língua, sentirá dificuldade de participar de 

determinada esfera da comunicação se não tiver controle do(s) gênero(s) que ela 

requer” (FIORIN, 2006, p. 69). 

Para Bakhtin os gêneros organizam os conhecimentos de determinadas 

maneiras, associados às intenções e propósitos dos locutores. O gênero/enunciado 

reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma das esferas por meio 

de três aspectos: o conteúdo temático; o estilo verbal, ligado à seleção operada nos 

recursos da língua; e, sobretudo pela construção composicional (BAKHTIN, 2011, p. 

261- 262).  

Rojo (2005) chama de conteúdo temático os conteúdos ideologicamente 

aderidos que se tornam comunicáveis através do gênero. 

Para Da Silva (2008) o tema deve ser único, individual e não reiterável. 

Assim como a própria enunciação. Ele se apresenta como a expressão de uma 

situação histórica concreta que deu origem à enunciação e a depender de cada 

situação histórica concreta terá um novo sentido cada vez que for utilizado. Conclui-

se que o tema da enunciação é determinado não só pelas formas linguísticas que 

entram na composição (as palavras, as formas morfológicas ou sintáticas, os sons, 
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as entoações), mas igualmente pelos elementos não verbais da situação. Perdendo-

se de vista os elementos da situação, não é possível compreender a enunciação, 

seria como se faltassem as palavras mais importantes. O tema da enunciação é 

concreto, tão concreto como o instante histórico ao qual ela pertence. Somente a 

enunciação tomada em toda a sua amplitude concreta, como fenômeno histórico, 

possui um tema. O tema pertence apenas a uma enunciação completa e somente 

irá pertencer a uma palavra isolada se essa palavra operar como uma enunciação 

global. 

O estilo está indissoluvelmente ligado ao enunciado e a formas típicas de 

enunciados, isto é, aos gêneros do discurso. O enunciado seja ele oral ou escrito, 

primário ou secundário, em qualquer esfera da comunicação verbal, é individual, e 

por isso pode refletir a individualidade de quem fala (ou escreve). 

Porém, nem todos os gêneros são aptos a espelhar o estilo individual. Os 

gêneros mais propícios são os literários - neles o estilo individual faz parte da ação 

enunciativa enquanto constitui-se em uma das suas linhas diretrizes (Da SILVA, 

2008). 

O mesmo autor afirma ainda que a variedade dos gêneros do discurso e o 

estilo individual podem relacionar-se de diferentes maneiras com a língua comum o 

que pode revelar vários aspectos da personalidade individual. O estilo está 

indissociavelmente vinculado a unidades temáticas determinadas e ao tipo de 

relação entre o locutor e os outros parceiros da comunicação verbal (relação com o 

ouvinte, ou com o leitor, com o interlocutor, com o discurso do outro, como por 

exemplo: cartas e e-mails pessoais, e-mails corporativos, documentos e ofícios, 

novelas de diferentes autores e suas abordagens). 

Os gêneros, segundo Costa Val (2003), estabelecem padrões de estrutura 

composicional, ou seja, modos típicos de organização do texto quanto a que partes 

o compõem e como elas se distribuem. Como exemplo de tipos composicionais dos 

gêneros pode-se citar os documentos contratuais e atas, que apresentam sempre a 

mesma estrutura textual.  

Bakhtin atribui grande relevância teórica à distinção dos tipos de gêneros 

primário e secundário. Os primários são gêneros da vida cotidiana, 

predominantemente orais e espontâneos, com relação direta aos contextos mais 

imediatos (conversas telefônicas, piadas, emails, bilhetes, entre outros). Os 

secundários são a comunicação cultural mais elaborada, predominantemente, mas 
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não unicamente escritos (romance, artigo científico, ensaio filosófico, autobiografia, 

entre outros). Existe uma relação de interdependência entre os gêneros. Os 

secundários se valem dos primários e estes muitas vezes podem ser influenciados 

pelos secundários ou mesmo se hibridizarem, valendo-se de outro da sua categoria 

para sua composição (FIORIN, 2006, p. 70). 

Aqui cabe então destacar que Bakhtin (2011) não dá maior importância aos 

gêneros primários ou aos secundários, mas afirma que durante o processo de 

formação, os gêneros secundários absorvem e transmutam os primários de todos os 

tipos, que se constituíram em momentos de comunicação verbal espontânea. Já os 

primários ao se tornarem componentes dos gêneros secundários, modificam-se 

dentro destes e adquirem uma forma particular, ou seja, perdem sua relação 

imediata com a realidade existente e com a realidade dos outros enunciados. 

O autor continua alegando que a distinção entre estes dois tipos de gêneros 

tem fundamental importância teórica e este é o motivo pelo qual a natureza do 

enunciado deve ser esclarecida e definida por uma análise de ambos os gêneros. 

Se tomarmos como ponto de partida apenas os gêneros primários pode-se trivializá-

los, porém a inter-relação entre esses dois gêneros por um lado e o processo 

histórico de formação dos secundários por outro é que vai esclarecer a natureza do 

enunciado. Assim, Bakhtin explica que os gêneros discursivos primários e 

secundários não são adquiridos em manuais, mas sim nos processos interativos. 

Machado (2010) explica que “quanto maior o conhecimento dessas formas 

discursivas, maior a liberdade de uso dos gêneros: isso também é manifestação de 

uma postura ativa do usuário da língua para efeitos comunicativos e expressivos” 

(p.158). Cabe assim indagarmos, se ambos os gêneros primários e secundários se 

imbricam, e se tudo reverbera em tudo, como ingressar na universidade e apreender 

os gêneros próprios da comunidade acadêmica, se muitos estudantes possuem 

dificuldades para interagir e agir por meio dos gêneros primários? 

Faraco (2009) baseado em Bakhtin afirma que se queremos estudar o dizer, 

temos que nos remeter a outra esfera da atividade humana, já que “não falamos no 

vazio, não produzimos enunciados fora das múltiplas e variadas esferas do agir 

humano” (p. 126). Assim o que é dito tem sempre relação com o tipo de atividade 

em que quem diz está envolvido. 

Desta forma, o “gênero institui uma interconexão da linguagem com a vida 

social. A linguagem penetra na vida por meio dos enunciados concretos e, ao 
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mesmo tempo, pelos enunciados a vida se introduz na linguagem” (FIORIN, 2006, p. 

61). Esses enunciados podem ser falados ou escritos e pressupõe um ato de 

comunicação social, sendo esta a real unidade do discurso. Ocorrendo neste 

espaço a interatividade entre os sujeitos falantes.  

Bakhtin refere que a língua é viva e concreta em seu uso real, e apresenta 

como característica a dialogia. Todos os enunciados num processo de comunicação 

independentemente de sua dimensão, são dialógicos. Em cada enunciado existe 

sempre a dialogização interna que é perpassada pela palavra do outro, ou seja, o 

enunciador para constituir seu próprio discurso, sempre leva em conta o discurso do 

outro (FIORIN, 2006 p. 18-19). 

Em Estética da criação verbal, Bakhtin define o enunciado e o diferencia das 

categorias do sistema – palavra e oração. Estas como unidades do sistema de 

língua não possuem expressividade e não apresentam sentido completo por si só. 

Somente na cadeia verbal, no interior do enunciado, que elas adquirem o sentido 

pretendido. Quando se quer dizer algo, pensa-se no todo do intuito discursivo, e não 

em cada palavra. As palavras são escolhidas de acordo com o sentido desejado 

(VIEIRA, 2009, p. 28-29). 

De acordo com Bakhtin (2011) é o elemento expressivo que determina a 

composição e o estilo do enunciado, ou seja, “a relação subjetiva emocionalmente 

valorizada do falante com o conteúdo do objeto e do sentido do seu enunciado, 

sendo isto que determina a escolha dos recursos lexicais, gramaticais e 

composicionais do discurso” (p. 289). O sentido tanto das palavras como da oração 

é dado pela entonação. Uma única palavra isolada pronunciada com entonação 

expressiva torna-se um enunciado acabado. Quando se escolhe uma palavra para a 

construção de um enunciado, esta não é tomada de sua forma neutra, mas de 

outros enunciados semelhantes, isto é, de um mesmo tema ou gênero. 

O estilo por sua vez é “determinado pela índole ou pelo grau de proximidade 

do falante em relação ao destinatário” (p. 303), visto que quanto mais proximidade 

se tem do destinatário, maior o grau de franqueza ou mesmo de cinismos e 

brincadeiras (BAKHTIN, 2011). 

“O enunciado é um elo da cadeia da comunicação verbal”. É determinado 

pela alternância dos sujeitos falantes, pelos enunciados dos outros e pelos elos 

anteriores que podem ser próximos ou distantes as vozes sociais [grifo nosso] 

(VIEIRA, 2009, p. 28). Estas vozes são vistas como parte de uma complexa cadeia 
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de responsividade, ou seja, os enunciados respondem ao já dito e também geram 

outras respostas diversas de concordâncias ou dissonâncias (FARACO, 2009, p. 

58). 

Bakhtin destaca o papel ativo do outro no processo de interação verbal e 

evidência a relação dialógica que permeia os enunciados. Todo enunciado é 

acompanhado de um posicionamento do ouvinte que imediatamente torna-se o 

locutor e posteriormente utilizará em seu discurso ou comportamento aquilo que foi 

ouvido e compreendido (BAKHTIN, 2011, p. 289). Para ele todo enunciado é um 

diálogo, não somente a comunicação verbal face a face, até mesmo as produções 

escritas, num processo de comunicação contínuo (BAKHTIN, 2000, p.137).  

O dialogismo é considerado por Bakhtin o princípio constitutivo da 

linguagem e coloca o texto como questão central de investigação das ciências 

humanas, concebendo-o como um objeto linguístico-discursivo, social e histórico. 

Para ele, o aspecto essencial da linguagem é o fenômeno da interação verbal que 

se realiza por meio da enunciação e não o sistema abstrato de formas linguísticas. 

O autor em seu conceito de linguagem faz uma crítica ao “objetivismo abstrato” e ao 

“subjetivismo idealista”. Entretanto, segundo Brait (2005, p. 96), o conjunto da obra 

do pensador russo revela o reconhecimento do papel da língua na constituição do 

universo significante e o da literatura enquanto gênero discursivo privilegiado no 

tocante “à representação da complexa natureza dialógica da linguagem”. 

Na perspectiva bakhtiniana, a questão do dialogismo tem uma dupla e 

indissolúvel dimensão: a de diálogo entre interlocutores e a de diálogo entre 

discursos. A primeira, diz respeito às relações entre sujeitos que interagem; a 

segunda se configura pelas vozes que ecoam da comunidade, da cultura, enfim, da 

vida em sociedade. Dessa forma, o discurso de um indivíduo interage com outros 

discursos, explícita ou implicitamente; também é permeado por outras vozes que, 

provenientes de um contexto mais amplo – da história, da memória – que dialogam 

entre si na construção de sentidos. Assim, um enunciado, produzido em um 

momento sócio-histórico determinado, não pode deixar de refletir um diálogo social 

mais amplo, em que estão presentes também aspectos sócio-ideológicos. No 

entanto, é necessário observar que o diálogo com outros discursos do universo 

social, ou mesmo com o do interlocutor, não anula o sujeito no ato discursivo. Ao 

falar em relação dialógica, Bakhtin não insiste na síntese, “mas no caráter polifônico 

dessa relação exibida pela linguagem”. O discurso não é visto como fala individual, 



71 

 

mas como uma instancia significativa, intricada de outros discursos que, se 

materializam nas interações verbais. Neste sentido, o fenômeno linguístico em sua 

essência passa a ser abordado em sua dimensão histórica, á partir de questões da 

interação, compreensão e da significação, trabalhadas discursivamente.  (BRAIT, 

2005, p. 94-95). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida no município de Presidente Prudente, 

cidade localizada no oeste do estado de São Paulo e possui aproximadamente 

207.610 habitantes (IBGE, 2010). A cidade é um centro regional que abrange a Alta 

Sorocabana, parte da Alta Paulista, norte do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul; 

sua microrregião engloba 30 municípios.  

A economia da cidade está baseada na prestação de serviços, 

principalmente na área do ensino e saúde, no comércio atacadista e varejista, além 

das atividades agropecuárias. O município possui três universidades e nove 

faculdades; destas, sete trabalham com educação à distância. Assim, a cidade 

constitui-se em um importante polo educacional. 

A pesquisa foi realizada em uma Universidade Privada de Presidente 

Prudente, com 40 anos de tradição em educação. A Universidade conta com 53 

cursos presenciais (bacharelado, licenciaturas e graduação tecnológicas), quatro 

mestrados presenciais nas áreas de Agronomia, Ciência Animal, Educação e Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Regional e um doutorado em Agronomia. Possui 

ainda, centenas de cursos de especialização presenciais nas diferentes áreas, além 

de cursos de aperfeiçoamento, extensão e especializações à distância também em 

diferentes áreas. 

 

4.2 MATERIAIS UTILIZADOS  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Para obtenção dos dados, foi utilizado, um questionário composto por 

perguntas abertas e fechadas. Além disso, cada estudante respondeu a uma 

avaliação de leitura relacionada a contextos e objetivos práticos de leitura e escrita 

(ANEXO 1).  

As perguntas realizadas aos participantes diziam respeito, inicialmente, a 

dados pessoais, tais como: idade, nível de instrução, nível de instrução familiar, vida 

escolar, tempo destinado aos estudos, trabalho e modo de ingresso na 

universidade. Além disso, foram elaboradas questões referentes ao uso da leitura e 
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escrita no cotidiano, isto é, nas esferas referentes ao âmbito doméstico, ao trabalho, 

ao lazer, à educação, à religião e à participação cidadã.  

O material utilizado para a avaliação prática de leitura foi elaborado e 

adaptado a partir do Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF, 2001) o 

qual foi composto por questões que envolvem a leitura e a interpretação de textos 

do cotidiano: bilhetes, notícias, cartaz, notícias, sinopse de filmes na TV e fábula 

(BRASIL. INAF, 2001).  

Embora a pesquisa tenha sido realizada em um ambiente acadêmico, o 

presente teste não tem a finalidade de avaliar os conteúdos ou competências 

estabelecidas nos currículos de cada curso, mas sim verificar o nível de letramento 

dos participantes nas diversas práticas sociais de letramento, incluindo a opinião 

dos próprios participantes a respeito de suas habilidades e dificuldades com a leitura 

e a escrita.  

Para os testes práticos, foram utilizadas questões abertas e fechadas e com 

perguntas objetivas e subjetivas. Dentre as tarefas realizadas, havia desde as mais 

simples e que exigiam a localização de um único item de informação visivelmente 

identificável no texto, até tarefas mais complexas que exigiam a localização de mais 

de um item em textos mais longos, a comparação entre mais de um texto ou partes 

do texto e a realização de inferências a partir da informação textual (RIBEIRO, 

2003).  

 

4.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo foi submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) e Comitê Assessor de Pesquisa Institucional (CAPI) da Universidade do 

Oeste Paulista – UNOESTE, e aprovado sob o número 1063/12. 

Em um primeiro momento, a Reitoria dessa Universidade, contatada pela 

pesquisadora, concedeu permissão para realizar a referida pesquisa. Também foi 

realizado contato com a secretaria dos cursos supracitados, com a qual se obteve 

uma lista dos cursos e a quantidade de alunos matriculados no primeiro e no último 

ano de cada um deles. 

Após a autorização da universidade, a pesquisadora realizou um estudo 

piloto com 36 alunos ingressantes e concluintes do curso de Fonoaudiologia, a fim 
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de verificar o entendimento das questões por parte desses alunos, e ainda mensurar 

o tempo necessário para a aplicação dos questionários, que foi de 

aproximadamente 30 minutos.  Durante o estudo piloto, a pesquisadora procurou 

simular a aplicação do questionário e da avaliação de leitura da mesma forma como 

deveriam ocorrer com os participantes da pesquisa. Inicialmente os participantes-

piloto foram informados da finalidade do teste, que não poderiam se comunicar 

durante a realização do mesmo e que deveriam anotar no rodapé da primeira página 

a hora de início e término do questionário. Também foi solicitado aos participantes-

piloto que lessem e assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), a fim de que pudessem ter ciência sobre o estudo do qual participaram. 

Mediante a análise da aplicação do estudo piloto, verificou-se que o instrumento foi 

perfeitamente compreendido pelos participantes–piloto, não sendo necessário 

realizar adequações em seu conteúdo, bem como na forma de aplicação do mesmo. 

Para a coleta de dados nos cursos pesquisados, inicialmente, a 

pesquisadora entrou em contato com alguns professores ministrantes de disciplinas 

nos cursos de bacharelado e licenciatura da referida universidade, em seguida, 

solicitou a ajuda deles para aplicar os questionários. Os professores aplicadores 

foram orientados a informarem a finalidade da pesquisa aos acadêmicos e, além 

disso, que não deveriam interferir nas respostas dadas pelos sujeitos. Foram 

distribuídos 545 questionários, número que representava o total de alunos 

matriculados no primeiro e último anos dos cursos de Bacharelado e Licenciatura no 

segundo semestre do ano de 2012. Cabe esclarecer que todos os cursos são 

semestrais. 

Os professores, então, durante o horário de suas aulas, convidaram os 

alunos a participar do estudo, entregando-lhes uma carta contendo as informações 

sobre a pesquisa. Após os esclarecimentos, os alunos que se dispuseram a 

participar da pesquisa, mediante rubrica no TCLE (APÊNDICE 1) receberam os 

questionário para o seu preenchimento.  

 

4.4 PARTICIPANTES 

 

A amostra constituiu-se de 392 acadêmicos, sendo 218 alunos do primeiro 

ano, distribuídos entre primeiro e segundo semestre, e 174 alunos concluintes dos 
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cursos de Bacharelado e Licenciatura (Pedagogia, Letras, História, Geografia, 

Matemática, Física, Química, Ciências Biológicas, Filosofia, Artes e Artes Visuais), 

na modalidade presencial. Ressalta-se que apenas os cursos de Ciências Biológicas 

e Química oferecem o Bacharelado, nos quais 112 dos participantes deste estudo 

(55 ingressantes e 57 concluintes) estavam matriculados. 

 

4.5 BASES METODOLÓGICAS  

 

O presente estudo de caso,  de caráter transversal, adotou a abordagem 

quantitativa para a análise dos dados, que de acordo com Fonseca (2002), pode se 

utilizar de dados numéricos para descrever e compreender a realidade ou as causas 

de um fenômeno e as relações entre as suas variáveis, apoiando-se nas regras da 

lógica e nos atributos mensuráveis da experiência humana. 

Assim, a apresentação de dados quantitativos tem sido uma das 

características das pesquisas educacionais não experimentais, nas quais se busca 

descrever as situações como elas ocorrem ou ocorreram, avaliar seus processos ou 

desempenhos e propor inovações ou soluções (MOREIRA; CALEFFE, 2008). 

  Para análise quantitativa, utilizou-se como apoio a ferramenta Sphinx, que 

permite a elaboração do instrumento de pesquisa, a coleta das respostas e a 

análise consolidada dos dados. O teste utilizado na análise dos dados foi o Qui-

Quadrado, simbolizado por x
2
, ao nível de significância de 0,05 (5%). Esse teste é 

não paramétrico e avalia a associação existente entre variáveis de forma descritiva, 

e não depende dos parâmetros populacionais, como média e variância. Tal teste é 

utilizado para verificar se a frequência com que um determinado acontecimento 

observado em uma amostra se desvia significativamente ou não da frequência com 

que ele é esperado. Com isso, nesta amostragem, foi utilizado o nível de confiança 

(NC) de 95% e erro amostral de 3,8%. 

Além disso, a análise dos dados quantitativos será realizada por meio da 

discussão com o referencial teórico deste estudo. 

Os resultados obtidos na coleta de dados foram agrupados em três 

categorias para análise, sendo estas: o perfil socioeconômico dos participantes; 

caracterização das práticas de letramento dos participantes no cotidiano e o nível de 

letramento dos sujeitos da pesquisa de acordo com os índices desenvolvidos pelo 

INAF. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados e a discussão da pesquisa 

de campo. Para tanto, o capítulo dividir-se-á em três partes. Na primeira, é 

apresentada a caracterização dos estudantes; na segunda, a caracterização de 

práticas de letramento presentes no cotidiano dos participantes, em termos de gosto 

pela leitura e escrita, dificuldades, materiais utilizados, locais onde mais utilizam a 

leitura e escrita; e na terceira são apresentados os resultados das questões que 

envolvem a leitura e a interpretação de textos do cotidiano, bem como o nível de 

letramento dos participantes baseado no teste proposto pelo INAF (2001).  

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DO ESTUDO  

 

A caracterização do perfil dos participantes permitiu conhecer a amostra 

envolvida no presente estudo. Para tanto, foram considerados os seguintes 

aspectos: sexo, idade, grau de instrução dos pais da população envolvida, tipo de 

Ensino Médio (público ou privado), se fez curso preparatório para o vestibular e 

também a sua duração, curso frequentado na universidade, além dos motivos para 

a realização do respectivo curso, pretensão profissional, se já frequentou outros 

cursos superiores (por quanto tempo), forma de ingresso no curso superior, faixa 

salarial da família e atividade profissional exercida. 

Em relação ao sexo dos participantes, há uma predominância do sexo 

feminino, tanto entre os ingressantes quanto entre os concluintes, como mostra a 

tabela 1.  

 

TABELA 1 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS AO SEXO 

DOS PARTICIPANTES 

 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Feminino 150 68,81 110 63,22 260 66,33 

Masculino 68 31,19 64 36,78 132 33,67 

Total 218 100 174 100 392 100 

    Nota: n = número; % = percentil. 
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Com relação à faixa etária, observa-se, na tabela 2, que tanto entre os 

ingressantes quanto entre os concluintes, a faixa etária maior concentrou-se entre 

18 a 24 anos (56,63%).  

 

TABELA 2 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS DA IDADE 

DOS PARTICIPANTES 

 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Menos de 18 anos 4 1,83 0 0,0 4 1,02 

De 18 a 24 anos 128 58,72 100 57,47 228 58,16 

De 24 a 30 anos 43 19,72 42 24,14 85 21,68 

Acima de 30 anos 43 19,72 32 18,39 75 19,13 

Total 218 100 174 100 392 100 

   Nota: n = número; % = percentil. 

 

Com relação ao grau de instrução dos pais (pai e mãe), este estudo 

evidenciou uma maior percentagem de pais que terminaram o Ensino Médio, tanto 

para os de acadêmicos concluintes quanto para os de acadêmicos ingressantes, 

conforme mostra a tabela 3.   

 

TABELA 3 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS AO GRAU 

DE INSTRUÇÃO FAMILIAR 

 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Fundamental Incompleto 103 23,62 78 22,41 181 23,09 

Fundamental Completo 89 20,41 71 20,40 160 20,41 

Médio Incompleto 22 5,05 10 2,87 32 4,08 

Médio Completo 161 36,93 139 39,94 300 38,27 

Superior 35 8,03 28 8,05 63 8,04 

Pós-graduação 4 0,92 2 0,57 6 0,77 

Não responderam 22 5,05 20 5,75 42 5,36 

Total 436 100 348 100 784 100 

    Nota: n = número; % = percentil. 
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Com relação ao tipo de Ensino Médio (público ou privado) frequentado por 

esses respondentes, a maioria (ingressantes e concluintes) é proveniente de 

escolas públicas (Tabela 4).  

 

TABELA 4 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS DO TIPO 

DE ENSINO MÉDIO FREQUENTADO 

 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Público 180 82,57 138 79,31 318 81,12 

Particular 16 7,34 16 9,20 32 8,16 

Parte pública e particular 22 10,09 20 11,49 42 10,71 

Não responderam 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 218 100 174 100 392 100 

    Nota: n = número; % = percentil. 

 

Quanto à forma de ingresso no Ensino Superior, 91,58% ingressou por meio 

do vestibular, conforme mostra a tabela 5.  

 

TABELA 5 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS À FORMA 

DE INGRESSO NO ENSINO MÉDIO 

 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Vestibular 198 90,83 161 92,53 359 91,58 

ProUni 20 9,17 13 7,47 33 8,42 

Sistema de Cotas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 218 100 174 100 392 100 

    Nota: n = número; % = percentil. 

 

No que tange à atividade profissional exercida pelos respondentes desta 

pesquisa, é possível observar, na tabela 6, que a maioria exerce uma atividade 

profissional. 
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TABELA 6 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS DOS 

PARTICIPANTES QUE TRABALHAM 

 Licenciatura Total Bacharelado Total 

 Ingressantes Concluintes  Ingressantes Concluintes  

 N % N % N % N % N % N % 

Sim 112 68,71 74 63,25 186 66,43 36 65,45 43 75,44 79 70,54 

Não 51 31,29 43 36,75 94 33,57 19 34,55 14 24,56   33 29,46 

Total 163 100 117 100 280 100 55 100 57 100 112 100 

Nota: n = número; % = percentil. 

 

Dentre aqueles que trabalham, a maioria não atua na docência (Tabela 7), 

ou seja, muitos exercem atividades em áreas diversas, tais como vendedor, auxiliar 

administrativo, vigia, atendente, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, 

balconista, babá, dentre outros. 

 

TABELA 7 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS DOS 

PARTICIPANTES QUE TRABALHAM COM DOCÊNCIA 

 Licenciatura Total Bacharelado Total 

 Ingressantes Concluintes  Ingressantes Concluintes   

 N % N % N % N % N % N % 

Sim 23 20,54 40 54,05 63 33,87 6 16,67 3 6,98 9 11,39 

Não 89 79,46 34 45,95 123 66,13 30 83,33 40 93,02 70 88,61 

Total 112 100 74 100 186 100 36 100 43 100 79 100 

Nota: n = número; % = percentil. 

 

Com relação à jornada de trabalho, dentre os alunos que desempenham 

uma função remunerada, ingressantes e concluintes, na sua maioria, possuem uma 

jornada de trabalho entre 6 a 8 horas, como é possível observar na tabela 8. 

 

 TABELA 8 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS À 

JORNADA DE TRABALHO 

Continua... 
 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

2 – 4 horas 2 1,35 3 2,29 5 1,79 

4 – 6 horas 32 21,62 35 26,72 67 24,01 
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   ...continuação 
 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

6 – 8 horas 113 76,35 92 70,23 205 73,48 

Não responderam 1 0,68 1 0,76 2 0,72 

Total 148 100 131 100 279 100 

    Nota: n = número; % = percentil. 

 

Quanto à renda familiar, a maioria dos ingressantes e 40,80% dos 

concluintes apresentam renda familiar de 1 a 3 salários mínimos, como mostra a 

tabela 9. 

 

TABELA 9 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS À RENDA 

FAMILIAR 

 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

1 a 3 salários mínimos 118 54,13 71 40,80 189 48,21 

3 a 6 salários mínimos 58 26,61 61 35,06 119 30,36 

7 a 10 salários mínimos 23 10,55 30 17,24 53 13,52 

10 a 15 salários mínimos 2 0,92 5 2,87 7 1,79 

Acima de 15 salários 

mínimos 

3 1,38 1 0,57 4 1,02 

Não responderam 14 6,42 6 3,45 20 5,10 

Total 218 100 174 100 392 100 

    Nota: n = número; % = percentil. 

 

Com relação aos cursos escolhidos pelos participantes deste estudo, estes 

estão explicitados na tabela 10.  

 

TABELA 10 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS AOS 

CURSOS UNIVERSITÁRIOS QUE FREQUENTAM 

Continua... 
 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Pedagogia 55 25,23 39 22,41 94 23,98 

Física 0 0,00 3 1,72 3 0,77 

Artes visuais 8 3,67 4 2,30 12 3,06 
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   ...continuação 
 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Letras 31 14,22 15 8,62 46 11,73 

Química 28 12,84 57 32,76 85 21,68 

História 16 7,34 10 5,75 26 6,63 

Ciências biológicas 65 29,82 28 16,09 93 23,72 

Geografia 1 0,46 5 2,87 6 1,53 

Filosofia 0 0,00 3 1,72 3 0,77 

Matemática 14 6,42 10 5,75 24 6,12 

Total 218 100 174 100 392 100 

    Nota: n = número; % = percentil 

 

No que se refere à motivação que levou os participantes a escolherem um 

curso de bacharelado e/ou licenciatura, as respostas foram agrupadas por 

temáticas, visto que foi realizado um questionamento aberto como mostra a tabela 

11.  

 

TABELA 11 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS QUANTO 

À MOTIVAÇÃO DE INGRESSO NOS CURSOS DE LICENCIATURA E 

BACHARELADO 

 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Ensino 179 64,16 152 65,24 331 64,65 

Financeiro 17 6,09 23 9,86 40 7,81 

Adquirir conhecimentos 35 12,54 22 9,44 57 11,13 

Incentivo de familiares e 

amigos 

15 5,38 15 6,44 30 5,86 

Satisfação pessoal 17 6,09 11 4,72 28 5,47 

Outros 1 0,36 3 1,30 4 0,78 

Não responderam 15 5,38 7 3,00 22 4,30 

    Nota: n = número; % = percentil. 

 

Quanto à pretensão profissional após a conclusão no Ensino Superior, tanto 

entre os ingressantes quanto concluintes, a docência foi a resposta mais citada, 

como demonstra a tabela 12.  
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TABELA 12– DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS QUANTO À 

PRETENSÃO PROFISSIONAL 

 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Docência 124 56,88 82 47,13 206 52,55 

Indústria 30 13,76 52 29,89 82 20,92 

Comercio 0 0,00 1 0,57 1 0,26 

Empresário 5 2,29 5 2,87 10 2,55 

Pesquisa 41 18,81 13 7,47 54 13,78 

Autônomo 4 1,83 5 2,87 9 2,30 

Outros 13 5,96 10 5,75 23 5,87 

Não responderam 1 0,46 6 3,45 7 1,79 

Total 218 100 174 100 392 100 

    Nota: n = número; % = percentil 

 

Os dados apresentados na tabela 1 demonstram uma maior ocorrência de 

participantes do sexo feminino na amostra estudada, tanto para ingressantes como 

para concluintes do Ensino superior. Os dados corroboram os dados apresentados 

pela pesquisa do INAF 2011, que demonstrou um ligeiro aumento, de sete pontos 

percentuais, em relação ao número de mulheres noEnsino Superior.  

Embora não seja possível concluir quais os motivos que realmente têm 

causado o “hiato de gênero, ou seja, o aumento do número de mulheres e sua 

permanência nos bancos escolares” (ROSEMBERG, 2011), pois são muitas as 

diferenças entre os sexos masculino/feminino e as motivações pessoais que não 

cabem neste estudo, é possível relacionar este fato às mudanças ocorridas na 

sociedade, em função da consolidação do sistema capitalista no séc. XIX. Este 

trouxe mudanças nos sistemas de produção e na organização do trabalho feminino.  

Esse tipo de trabalho passou a ser importante, tanto para complementação 

da renda familiar como também pelas implicações sociais decorrentes, tais como: 

transformações nas expectativas de realização pessoal e profissional, 

independência financeira, alteração nas relações familiares etc. (SIMÕES; 

HASHIMOTO, 2012).  

Ressalta-se, ainda, que os dados apresentados nas tabelas 1 e 2 confirmam 

os dados também apresentados pelo do Censo da Educação Superior de 2012, os 

quais apontam que 55,5% das matrículas foram feitas por mulheres, contra 44,5% 
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feitas por homens. A partir do censo, é possível perceber que o novo padrão 

universitário é do sexo feminino, matriculadas na rede privada de ensino e, em 

especial, no período noturno.  

A média de idade encontrada na população estudada foi de 24,8 anos, 

sendo que esta é a faixa etária esperada para um aluno frequentar no Ensino 

Superior, supondo que os discentes terminem o Ensino Médio aos 17 anos de 

idade, pelo menos.  

Apesar dos dados desta pesquisa apresentarem compatibilidade com a 

faixa etária esperada, Franco (2008) apontou que ainda há uma demanda reprimida 

de 25 milhões de jovens com idade entre 18 e 24 anos os quais não tiveram a 

oportunidade de ingressar no Ensino Superior nessa faixa etária. O autor apontou, 

em seu estudo, uma provável permanência da expansão da educação superior até 

que a demanda reprimida seja sanada. Isso também pode ser observado na tabela 

2 na qual é possível perceber que muitos dos respondentes dessa pesquisa 

conseguiram ingressar no Ensino Superior apenas depois dos 25 anos de idade. 

Com relação à Instituição de Ensino Superior (IES) na qual esse estudo foi 

realizado, esta é seriada semestralmente, o que nos permite observar que 55,61% 

dos acadêmicos estão matriculados no primeiro ou segundo semestre, isto é, no 

primeiro ano letivo, contra 44,39% que cursam o último período letivo, sendo que a 

maioria absoluta (98,98%) cursa o período noturno. 

Com relação à diferença entre o número de alunos ingressantes e 

concluintes, não é possível verificar a média de evasão nos cursos pesquisados, 

pois os participantes ingressantes e concluintes do estudo não são os mesmos. 

Porém, de acordo com o censo da Educação Superior 2012, os índices nacionais de 

evasão chegam a 22% do número de alunos matriculados nas instituições públicas 

e privadas do país. Os motivos podem ser desde problemas financeiros, 

reprovações sucessivas, falta de referencial familiar, imaturidade, falta de orientação 

vocacional, deficiência da educação básica, imposição familiar, casamento e filhos, 

exclusão social, dentre outros (PRIM; FÁVERO, 2013). 

A escolha por estudar no período noturno possui relação direta com a 

democratização do acesso ao ensino que possibilitou um ingresso maior de jovens 

com uma condição sócio-econômica-cultural menos abastada no Ensino Superior. E 

é exatamente por viverem com condições sócio-econômicas menos abastadas que 

esses jovens precisam trabalhar para pagar seus estudos. Em geral, em um regime 
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integral de trabalho que lhes deixa como única opção: cursar a faculdade no período 

noturno (FERNANDES; SANTOS; BURIN, 2008).  

Os resultados do Censo do INEP (2010) demonstram que a procura pelos 

cursos noturnos tem aumentado consideravelmente. Além disso, o percentual de 

matrículas na rede privada de ensino é de 72% para o período noturno, pois, dessa 

forma, os acadêmicos podem exercer sua atividade profissional para custear seus 

estudos (INEP, 2010).  

Na tabela 3, é possível observar que apenas 8% dos pais de ingressantes e 

concluintes possuem Ensino Superior, somente 36% dos pais dos ingressantes e 

39% dos concluintes apresentam o Ensino Médio completo. E mais de 50% dos pais 

dos ingressantes e concluintes apresentam como grau de instrução o Ensino Médio 

incompleto, Fundamental completo/incompleto. 

Os resultados demonstram que a maioria dos participantes supera seus pais 

e mães quanto ao tempo de permanência na escola e o provável “esforço dos pais 

em encontrar estratégias para que os filhos possam superá-los, demonstram 

também o esforço dos filhos para ultrapassar as gerações anteriores e fugir do que 

seria considerado um destino natural” (GALVÃO, 2003 P. 128). Tal fato 

representaria a superação da cotidianidade em que vivem, o que remete também 

àquilo que é afirmado por Zientarski (2009): de acordo com a ideologia capitalista, 

por meio da educação, todos os problemas poderiam ser resolvidos e, além disso, 

poderia haver uma mudança de classe social. 

Na tabela 4, observa-se que a maioria dos participantes do estudo é 

proveniente de escolas públicas, o que vem a corroborar os dados divulgados por 

meio da pesquisa de Franco (2008) e pelo Censo da Educação Brasileira (2011) os 

quais apontam que as IES privadas têm uma participação de 73,7% no total das 

matrículas dos alunos da graduação provenientes do ensino público. Logo, ocorre 

uma inversão nessa etapa da vida acadêmica: enquanto as IES públicas recebem 

alunos que, em geral, concluem a educação básica em escolas privadas; as 

privadas recebem alunos oriundos das escolas públicas.  

Uma hipótese que justifica tal fato é o número de vagas ainda insuficiente 

nas IES públicas, aliado ao despreparo dos alunos que estudaram em escolas 

públicas e às questões ligadas às condições restritas de letramento, o que faz com 

que estes tenham dificuldade para ingressar no ensino público superior, 

principalmente porque os processos seletivos dessas instituições são mais 
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concorridos, restando como única opção, para eles, o Ensino Superior em 

instituições privadas.  

Mesmo que socialmente haja um discurso coletivo folclórico que diz respeito 

à superioridade da qualidade de ensino das escolas privadas (MENEZES, 2007 

apud SILVA, 2008), o que justificaria a inversão do hiato no ingresso dos 

acadêmicos das escolas privadas em públicas e vice-versa, a pesquisa de Ocimar 

Avalarse, divulgada no site ação educativa, ENEM... (2014), concluiu que 52% das 

escolas particulares do país tiveram desempenho equivalente ao desempenho das 

escolas das redes estaduais no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2012. 

O estudo foi baseado nos resultados médios das escolas que participaram 

do exame, divulgados pelo Ministério da Educação. Tais dados também foram 

veiculados pelos principais jornais do país: o Jornal “O Globo”, do Rio de Janeiro, o 

qual enfatizou que as Escolas Federais e os Colégios Militares obtiveram notas 

melhores do que as das escolas da rede particular em todas as áreas do 

conhecimento, inclusive na redação. Matérias semelhantes também foram 

publicadas nos Jornais “O Estadão”, de São Paulo, e “Correio Braziliense”, do 

Distrito Federal, de modo que não é possível fazer generalizações quanto à 

qualidade do ensino público entre escolas públicas e particulares (WEBER, 2013; 

PARAGUASSU, 2013). 

Já em relação à forma de ingresso no Ensino Superior demonstrada na 

tabela 5, é possível observar que a principal forma de ingresso dos participantes 

deste estudo foi o vestibular, ou seja, a grande maioria desses alunos entrou na 

universidade pela forma mais tradicional, ainda que já existam outras formas de 

ingresso, tais como: o ProUni, por meio do qual poucos alunos participantes deste 

estudo ingressaram no Ensino Superior; o Sistema de Cotas, que não foi utilizado 

por nenhum aluno desse estudo na instituição pesquisada.  

Cabe esclarecer que a coleta da presente pesquisa foi realizada no ano de 

2012. Nesse ano, o sistema de ingresso na universidade pesquisada ainda era 

basicamente o vestibular, realizado por meio de uma prova objetiva contendo 

questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Biologia, Química, Física, 

Matemática, História, Geografia, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) e 

Redação. Entretanto, como citado anteriormente, no capítulo 1 deste estudo, novas 

formas de avaliação e ingresso na universidade já são utilizadas, dentre elas o 

ENEM e o Sistema de Cotas. Em virtude de essas opções serem mais recentes, 
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existe a possibilidade de haver uma inversão nas formas de ingresso, à medida que 

forem efetivamente implementadas .  

De acordo com o PNE, o número de vagas para o ProUni deve ser triplicado 

e haverá aumento de verbas destinadas aos Ensino Superior. Estas ações fazem 

parte das medidas corretoras para o enfrentamento da pobreza e saneamento das 

necessidades básicas da população. Porém, mesmo que se garanta o acesso aos 

níveis Superiores, não se pode dizer que haverá melhora na qualidade de ensino, 

uma vez que os índices de pessoas que alcançam o letramento pleno têm se 

mantido inalterados, apesar do aumento do tempo de permanência nos bancos 

escolares.  

Na tabela 6, os participantes foram divididos em duas categorias: aqueles 

que cursam licenciatura e os que cursam bacharelado. É possível observar que a 

maioria dos participantes, tanto dos ingressantes quanto dos concluintes, de ambas 

as categorias, trabalham nas mais diversas atividades profissionais: vendedor, vigia, 

operador de máquinas, professor, auxiliar de professor, tutor, estagiário, monitor 

infantil, recepcionista, atendente, auxiliar administrativo, manicure, babá, serviços 

gerais e outros. Como se pode verificar, a atividade profissional exercida pela 

maioria não tem a ver com os cursos escolhidos pelos participantes. Dentre aqueles 

que trabalham (tabela 7), exercem atividade ligada à docência 20,54% dos 

ingressantes e 54,05 % dos concluintes dos cursos de licenciatura. Para os alunos 

do bacharelado, esse percentual foi de apenas 16,67% para ingressantes e 6,98% 

para concluintes.  

Ressalta-se que dos 11 cursos analisados nesta IES, apenas os cursos de 

Química e Ciências Biológicas são ofertados nas modalidades licenciatura e 

bacharelado, os demais apenas na modalidade de licenciatura. Além disso, 

conforme demonstrado na tabela 6, havia 280 participantes matriculados nos cursos 

de licenciatura e 112 participantes matriculados na modalidade bacharelado. Dessa 

forma, pode-se inferir que a escolha pelos cursos voltados para a carreira docente 

seja, provavelmente, devido ao fato da atividade profissional como docente 

apresentar ascensão social e também porque os cursos de licenciatura têm, em sua 

maioria, um baixo custo, além de serem ofertados no período noturno (PEREIRA, 

2013). Entretanto, tal inferência não pôde ser confirmada, visto que os participantes 

deste estudo não responderam a uma pergunta específica: por que escolheram um 

curso relacionado à docência. 
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A grande maioria dos participantes, tanto de ingressantes quanto de 

concluintes, apresentaram jornada de trabalho de 6 a 8 horas diárias (tabela 8) e 

renda familiar (tabela 9) de 1 a 3 salários mínimos para 54,13% dos ingressantes e 

40,80% dos concluintes. Esses dados vão ao encontro do Censo (2012) que aponta 

o perfil dos novos acadêmicos das instituições privadas, como sendo oriundos das 

camadas com recursos econômicos mais restritos, e que necessitam trabalhar para 

custear seus estudos, o que pode acarretar em uma diminuição do tempo de 

dedicação aos estudos. 

Ainda com relação à renda familiar demonstrada na tabela 9, ao comparar 

ingressantes e concluintes, é possível verificar um ligeiro aumento da renda familiar 

nas faixas de 3 a 6 salários, de 7 a 10 salários e de 10 a 15 salários para os 

concluintes. Relacionando-se esses dados da tabela 9 aos dados da tabela 7, é 

possível inferir que o aumento da renda se deva ao fato de alguns concluintes já 

poderem atuar profissionalmente exercendo algumas atividades na área docente, 

conferindo-lhes maior empregabilidade.  

Com relação à escolha dos cursos, na tabela 10, a ocorrência de escolha 

para os ingressantes foi maior para cursos de: Ciências Biológicas, Pedagogia, 

Letras e Química. Já entre os concluintes, os cursos universitários de maior 

ocorrência foram: Química, Pedagogia e Ciências Biológicas. No geral, é possível 

afirmar que os cursos de Pedagogia e Ciências Biológicas foram os mais escolhidos 

pelos participantes do estudo.  

Esse dado também está de acordo com o Censo da Educação Superior 

2012 o qual demonstrou que a Pedagogia é o quarto curso em número de 

matriculas; o de Letras aparece em décimo lugar; o de Ciências Biológicas em 

décimo primeiro. De acordo com esse Censo, o crescimento para as licenciaturas foi 

inferior a 1% de 2011 para 2012, sendo que a baixa procura por esses cursos tem 

sido atribuída à desvalorização do trabalho do professor e à falta de um plano de 

cargos, carreira e salário. Ainda conforme o Censo (2012), dos sete milhões de 

estudantes matriculados no Ensino Superior, 67,1% optaram pelos cursos de 

bacharelado, 19,5% pela licenciatura e 13,5% pelos de tecnólogos. 

Verificou-se também, nesta pesquisa, que a maioria dos participantes, ou 

seja, 80,87% estão cursando o Ensino Superior pela primeira vez, enquanto os 

outros 19,13% referiram já ter concluído outro curso de nível superior. 
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No que se refere à motivação que levou esses estudantes a escolherem um 

curso de bacharelado e/ou licenciatura explicitada na tabela 11, as respostas foram 

agrupadas por tópicos, visto que foi realizado um questionamento aberto. Foi 

possível observar que motivos relacionados ao Ensino como: acreditar na educação, 

gostar de ensinar, busca de capacitação profissional foram os mais citados por 

64,16% dos ingressantes e 65,24% dos concluintes. A segunda resposta mais 

citada por 12,54% dos ingressantes e 9,44% dos concluintes diz respeito a adquirir 

conhecimentos, em terceiro lugar para 6,09% dos ingressantes e 9,86% concluintes 

a escolha dos cursos foi motivada pela questão financeira, sendo que alguns 

referiram o baixo custo da mensalidade, a concessão de bolsas de estudos e o 

retorno financeiro futuro como motivos. Dentre aqueles que responderam outros 

motivos pela escolha dos cursos, ter um curso superior, ser a única opção restante, 

não saber o porquê e escolha aleatória foram os motivos alegados. É possível 

observar, ainda na tabela 11, que 5,38% dos ingressantes e 3% dos concluintes não 

responderam à questão, este fato pode ter ocorrido devido à falta de consciência 

dos verdadeiros motivos que os levaram a escolha do curso. 

A partir das respostas dos participantes, é possível afirmar que a escolha da 

profissão, para a maioria, foi motivada pela vocação para a área da docência, ou 

com afirma Gatti (2009), que a motivação para a escolha profissional está ligada a 

fatores individuais, extrínsecos e intrínsecos: 

 

o jovem, tendo em vista suas circunstâncias de vida, é envolvido por 
aspectos situacionais e de sua formação, e, outros, como as perspectivas 
de empregabilidade, renda, taxa de retorno, status associado à carreira ou 
vocação, bem como identificação, autoconceito, interesses, habilidades, 
maturidade, valores, traços de personalidade e expectativas com relação ao 
futuro (p.9). 

 

 

Na tabela 12, observa-se a referência dos participantes quanto à futura 

atuação profissional, sendo possível verificar que a atuação na docência foi a mais 

citada por 56,88% dos ingressantes e 47,13% dos concluintes. A segunda maior 

referência à futura atuação, dentre os ingressantes (18,88%), foi para a atividade de 

pesquisador; já para 29,89% os concluintes, a atuação em indústrias. Esses dados 

apontam novamente os fatores intrínsecos e extrínsecos relacionados à escolha da 

profissão, e que esta foi realizada de forma consciente com vistas à satisfação das 



89 

 

necessidades do “Eu”, dando aos indivíduos a possibilidade de gerir suas próprias 

vidas e assim superar a cotidianidade (HELLER, 2008). 

 Mediante ao exposto nesse item, a tabela 13, a seguir, apresenta a síntese 

da caracterização da população estudada.  

 

TABELA 13. CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DO 

ESTUDO 

 Ingressantes Concluintes Total 

N % N % N % 

Sexo       

Feminino 150 68,81 110 63,22 260 66,33 

Faixa etária       

De 18 a 24 anos 128 58,72 100 57,47 228 58,16 

Tipo de Ensino       

Público 180 82,57 136 78,16 316 80,61 

Forma de ingresso       

Vestibular 198 90,83 161 92,53 359 91,58 

Instrução familiar       

Médio Completo 161 36,93 139 39,64 300 38,27 

Trabalham       

Sim 148 67,89 131 75,29 279 71,17 

Trabalham com docência       

Não 189 86,70 131 75,29 320 81,63 

Renda familiar       

1 a 3 salários mínimos 118 54,13 71 40,80 189 48,21 

Nota: n = número; % = percentil 

 

A partir da análise de dados deste estudo, os participantes que responderam 

ao questionário apresentaram como perfil característico, tanto para ingressantes 

como concluintes, a maior ocorrência de estudantes do sexo feminino, entre a faixa 

etária de 18 a 24 anos, que cursaram Ensino Fundamental e Médio em escolas 

públicas, sendo o vestibular a principal forma de ingresso no Ensino Superior.  

Quanto à instrução familiar dos pais, é possível verificar que a maioria deles 

cursou o Ensino Médio, e a renda familiar foi referida como sendo entre 1 e 3 

salários mínimos. E ao serem questionados acerca da atividade profissional 
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exercida, a maioria dos estudantes responderam que trabalham. Porém, dentre 

estes, grande parte não exerce atividade profissional na área da docência.  

 

5.2 PRÁTICAS DE LETRAMENTO NO COTIDIANO DOS PARTICIPANTES DO 

ESTUDO 

 

 Com relação à caracterização e análise das práticas de letramento 

presentes no cotidiano desses estudantes, ingressantes e concluintes de cursos 

universitários, bem como suas possibilidades de ler e compreender textos usados 

cotidianamente pela população brasileira, no questionário respondido por esses 

participantes, foram abordadas questões sobre leitura e escrita e seu uso no 

cotidiano. Já nas questões relacionadas à leitura, a maioria dos ingressantes e 

concluintes refere que aprendeu a ler tradicionalmente na escola, conforme mostra 

a tabela 14.  

 

TABELA 14 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS AO LOCAL 

QUE APRENDERAM A LER 

 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Na escola- alfabetização 

tradicional 

160 73,39 129 74,14 289 73,72 

Na escola – lendo livros 5 2,29 1 0,57 6 1,53 

Em casa com ajuda de 

familiares 

37 16,97 18 10,34 55 14,03 

Em casa com jogos, livros 

de leitura e revistas 

1 0,46 8 4,60 9 2,30 

Não responderam 15 6,88 18 10,34 33 8,42 

Total 218 100 174 100 392 100 

    Nota: n = número; % = percentil. 

 

O resultado com relação à escrita foi similar ao da leitura, visto que a 

maioria dos acadêmicos também menciona que aprendeu a escrever na escola 

(Tabela 15). 
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TABELA 15 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS AO LOCAL 

QUE APRENDERAM A ESCREVER 

 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Na escola 180 82,57 140 80,46 320 81,63 

Em casa 30 13,76 21 12,07 51 13,01 

Não responderam 8 3,67 13 7,47 21 5,36 

Total 218 100 174 100 392 100 

    Nota: n = número; % = percentil. 

 

 

De acordo com o observado nas tabelas 14 e 15, a maioria dos participantes 

deste estudo referiram ter aprendido a ler e escrever em instituições escolares. 

Apenas uma pequena parcela destes, 14,03% referiu ter aprendido a ler em casa, 

com a ajuda de familiares, e 13,01% aprenderam a escrever também em casa. Esse 

fato demonstra que a escola ainda representa, na sociedade contemporânea, o local 

onde se adquire as habilidades da leitura e escrita.  

Além disso, muitas vezes, na concepção popular, representa o único lugar 

responsável pelo letramento, sendo esta também, de acordo com Bourdieu (2002, 

apud PIOTTO, 2009), “uma das principais instituições, ao lado da família, 

responsáveis pela transmissão do capital cultural
4
 e ainda uma das principais 

contribuidoras para manutenção e perpetuação da estrutura social” (p.9).  

Assim como afirma Cury (1995), a escola sempre esteve comprometida com 

os interesses das classes dominantes e pautada nos ideais neoliberais contribuindo 

para a manutenção da estrutura social existente. 

Cabe relembrar, ainda, que o letramento escolar é tido como a forma mais 

tradicional de letramento, muitas vezes confundido e utilizado como sinônimo de 

alfabetização. Já refletia Soares (2009) que a escola tem a função de proporcionar 

condições aos sujeitos para se aperfeiçoarem nas habilidades de leitura e escrita, 

desenvolvendo, na leitura, a capacidade de interpretar ideias e eventos, fazer 

analogias, comparações, compreender linguagem figurada, relações complexas, 

conhecimentos prévios e informação textual de forma interpretativa; na escrita, 

incentivar a produção de diversos tipos de textos, tornando o sujeito capaz de 

                                              
4
 Capital cultural seria o conjunto de estratégias, valores e disposições proporcionadas, sobretudo 

pela família, escola e outros agentes socializadores que criam, nos indivíduos, uma predisposição 
para as praticas educativas.  
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elaborar de forma adequada a um leitor potencial, e também expressar ideias e 

organizar o pensamento de forma gráfica nas diferentes práticas sociais.  

Na escola, os eventos e práticas de letramento são planejados, visando à 

aprendizagem. Nesse sentido, ela manipula as atividades de leitura e de escrita em 

relação aos seus usos sociais, criando eventos próprios e peculiares e, 

consequentemente, as diferentes práticas de letramento. 

 

A seguir, nas tabelas 16 e 17, estão explicitados os dados dos participantes 

quanto ao gosto pela leitura e os motivos por que gostam de ler. 

 

TABELA 16 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS DOS 

INGRESSANTES E CONCLUINTES QUE TÊM GOSTO PELA LEITURA 

 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Sim 194 88,99 142  81,61 336 85,71 

Não 23 10,55 30 17,24 53 13,52 

Não responderam 1 0,46 2 1,15 3 0,77 

Total 218 100 174 100 392 100 

    Nota: n = número; % = percentil. 

 

TABELA 17 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS QUANTO 

AOS MOTIVOS POR GOSTAREM DE LER 

 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Para entretenimento 51 26,29 34 23,94 85 25,30 

Para adquirir conhecimento 100 51,55 78 54,93 178 52,98 

Não tem o hábito de ler 14 7,21 4 2,82 18 5,36 

Outros 13 6,70 5 3,52 18 5,36 

Não responderam 16 8,25 21 14,79 37 11,01 

Total 194 100 142 100 336 100 

    Nota: n = número; % = percentil. 

 

Conforme se observa na tabela 16, a maioria dos participantes, ou seja, 

88,99% dos ingressantes e 81, 61% dos concluintes, referiram ter gosto pela leitura. 

Tais dados estão de acordo com Abreu (2003) que, ao mencionar os dados das 
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pesquisas (INAF, 2001
5
 e da pesquisa Retratos da Leitura Brasil 3), refere que  o 

brasileiro lê e gosta de ler, entretanto nem sempre lê  aquilo que é valorizado pela 

escola e pela cultura. O autor afirma, ainda, “haver uma relação direta entre 

escolarização e gosto pela leitura” (p.34), ou seja, quanto maior o nível de 

escolarização, maior o gosto pela leitura. Revela também que os jovens são o grupo 

de indivíduos que mais leem livros de ficção, aventura e romance. 

Contrariando o observado nas pesquisas citadas anteriormente, a presente 

pesquisa apresenta uma discreta diminuição do gosto pela leitura entre os 

concluintes. A hipótese inicial desta pesquisa, indo ao encontro com a literatura da 

área, seria que os concluintes deveriam ter mais gosto pela leitura, já que as 

pesquisas referem que quanto maior o tempo de escolaridade e o contato com a 

leitura, maior o gosto pela mesma. Porém, como nesta pesquisa os participantes 

ingressantes e concluintes não são os mesmos, é possível concluir apenas que 

entre os ingressantes existem mais indivíduos que gostam de ler.  

As repostas da tabela 17 referem-se aos motivos pelos quais os 

participantes gostam de ler. As justificativas e motivos mais apresentados foram: 

para “adquirir conhecimentos” (52,98%), seguida pelo entretenimento (25,30%). De 

acordo com Abreu (2003), o gosto pela leitura é desenvolvido e influenciado em 

suas relações familiares e escolares com o material escrito, sendo os pais e os 

professores as pessoas mais citadas por influenciarem no gosto pela escrita. 

Nesta questão, chama-nos a atenção o fato de alguns participantes (5,36%) 

responderem que não têm o hábito de ler, uma resposta equivocada, já que os 

participantes foram questionados sobre os motivos por que gostam de ler, o que 

demonstra que esta pequena parcela de participantes teve dificuldades para 

interpretar a questão. Houve, ainda, alguns participantes (5,36%) que referiram 

gostar de ler por outros motivos, porém sem especificar quais, e 11,01% indivíduos 

deixaram de responder à questão, o que pode demonstrar que eles ainda não 

refletiram sobre a importância da leitura e do saber proporcionado por esta em suas 

vidas. Talvez, para esses sujeitos, a “educação tenha atuado como arma para 

perpetuação da alienação e da realidade vivida” (Cury, 1995). Assim, gostam de ler, 

                                              
5
 A utilização dos dados da pesquisa do INAF 2001 ocorreu em virtude das edições mais recentes dessa pesquisa 

não disponibilizarem informações importantes para o confronto com o presente estudo. Assim como também 
não foram encontradas discussões relevantes sobre os dados das pesquisas mais recentes do INAF. 
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mas nunca refletiram sobre os motivos que os levam a gostar e a importância da 

leitura em suas vidas.  

 

As tabelas 18 e 19 apresentam os hábitos de leitura, levando-se em e 

consideração os locais e os materiais mais utilizados. 

 

TABELA 18 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS AOS 

LOCAIS DE LEITURA 

 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Escola 65 15,38 69 20,41 134 17,61 

Trabalho 51 12,06 46 13,61 97 12,75 

Casa 167 38,48 120 35,50 287 37,71 

Igreja 16 3,78 9 2,66 25 3,29 

Consultórios 8 1,89 6 1,78 14 1,84 

Outros 9 2,13 6 1,78 15 1,97 

Não respondeu 2 0,47 2 0,59 4 0,53 

    Nota: n = número; % = percentil. 

 

TABELA 19 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS AOS 

MATERIAIS UTILIZADOS PARA A LEITURA 

 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Jornal 53 10,47 44 11,36 97 10,86 

Revista 95 18,77 78 20,16 173 19,37 

Livros 144 28,46 116 29,97 260 29,12 

Livros religiosos 47 9,29 28 7,24 75 8,40 

Mídia virtual  155 30,63 114 29,46 269 30,12 

Outros 10 1,98 5 1,29 15 1,68 

Não responderam 2 0,40 2 0,52 4 0,45 

    Nota: n = número; % = percentil. 

 

Dentre os locais referidos pelos participantes como de maior utilização da 

leitura (tabela 18), a casa, a escola e o trabalho foram os mais citados, 

respectivamente, tanto para ingressantes como para concluintes. Esse fato 

demonstra que os participantes utilizam a leitura em diferentes contextos como 

pressupõe o enfoque ideológico de letramento descrito por Street, (1993, apud, 
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ROJO, 2009) e Street, (2007), para os múltiplos letramentos. Além disso, utilizam-se 

de diferentes tipos de materiais de leitura, sendo os mais citados a mídia virtual, 

livros, revistas, jornal e livros religiosos, respectivamente. Nessa questão, apenas 

uma pequena parcela de participantes (0,45 %) deixou de responder e 1,61% dos 

participantes referiram utilizar outros tipos de materiais como: recados, listas de 

compras, bulas de remédios etc. Ressalta-se que os hábitos de leitura dos 

ingressantes e concluintes são bastante similares, uma vez que se apresentaram na 

mesma ordem de preferência e, ainda, com índices percentuais bastante próximos. 

Pode-se inferir que a similaridade dos hábitos dos ingressantes e concluintes talvez 

tenha relação com a faixa etária da amostra que se concentra entre 18 e 24 anos 

(58,16%), e mais um percentual de 21,68 até 30 anos.   

Com relação aos materiais utilizados, apesar dos livros terem sido o 

segundo material mais lido pelos acadêmicos, não é possível dizer se os estudantes 

referiam-se aos livros acadêmicos ou a outros tipos, tais como romances ou ficção, 

pois eles não foram questionados sobre os gêneros dessas obras lidas por eles, ou 

mesmo sobre sua frequência a bibliotecas. Porém, por se tratar de uma população 

universitária, pode-se inferir que esses alunos também realizam leitura de livros 

acadêmicos e artigos científicos.  

Observando-se as respostas dadas na tabela 20: leitura de recados, listas 

de compras, dentre outras, é possível inferir que boa parte dos materiais de leitura 

referidos é de gêneros primários, ou seja, gêneros presentes na vida cotidiana. 

Estes apresentam relação direta com os contextos mais imediatos como: os jornais 

que trazem informações diárias da comunidade em que vivem e as revistas que são 

usadas também como fonte de informação e entretenimento.  

Os hábitos de leitura dos participantes desta pesquisa apresentaram-se 

semelhantes aos resultados do INAF (2001) os quais fizeram referência aos livros 

didáticos como um dos materiais mais utilizados, seguidos pelo romance e pelos 

livros técnicos, além da leitura de revistas e jornais.  

A mídia digital, evidenciada nos dados, demonstra que os participantes 

estão inseridos em um novo espaço de leitura que lhes permite outros meios de 

acesso à informação, novos processos cognitivos e novas formas de ler e escrever. 

Para tanto, necessitam de habilidade para construir sentido a partir de textos que 

empregam mais de uma modalidade linguística, ou seja, eles mesclam palavras, 

elementos pictóricos e sonoros numa mesma superfície. Incluindo também a 
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capacidade para localizar, filtrar e avaliar criticamente informações disponibilizadas 

eletronicamente.  

 

A seguir, na tabela 20, observa-se a opinião dos alunos em relação à 

apresentarem dificuldades na leitura. 

 

TABELA 20 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS À 

DIFICULDADE NA LEITURA 

 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Muita dificuldade 7 3,21 9 5,17 16 4,08 

Pouca dificuldade 66 30,28 58 33,33 124 31,63 

Nenhuma dificuldade 145 66,51 103 59,20 248 63,27 

Não responderam 0 0,00 4 2,30 4 1,02 

Total 218 100 174 100 392 100 

    Nota: n = número; % = percentil. 

  

Dentre as respostas dos acadêmicos, na tabela 20, é importante ressaltar a 

opinião destes com relação à apresentarem dificuldades na leitura. É possível 

perceber que alguns referem que apresentam pouca dificuldade de leitura, isto é, 

30,28% dos ingressantes e 33,33% dos concluintes. Já apenas 3,21% dos 

ingressantes e 5,17% dos concluintes referem que apresentam muita dificuldade em 

relação à leitura. Dentre esses participantes, a dificuldade com a leitura foi atrelada 

a problemas vinculados ao próprio aluno como: problemas visuais, deficiência 

auditiva e déficit de atenção. Embora apenas poucos participantes percebam suas 

dificuldades com relação à leitura, em alguns momentos, nas respostas ao 

questionário, perceberam-se respostas equivocadas, como no caso da questão na 

tabela 17, na qual o participante foi questionado quanto aos motivos pelos quais 

gosta de ler e alguns participantes responderam afirmando “não ter o hábito de ler”. 

Abre-se, portanto, a hipótese de que essas respostas equivocadas têm a ver com 

uma dificuldade de interpretação e leitura dos textos, o que pode estar associado ao 

fato de apresentarem dificuldades na leitura.   

 Porém, percebe-se que boa parte desses participantes que responderam 

ao questionário de forma inadequada, nem sequer percebem que possuem alguma 

dificuldade para ler, visto que apenas alguns poucos responderam apresentar pouco 
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ou muita dificuldade para ler. Não seria esperado, então, que essa parcela da 

população que conseguiu concluir o Ensino Médio não apresentasse mais 

dificuldades para interpretar questões simples de um questionário? Ou que seu nível 

de letramento lhes permitisse a compreensão de textos mais complexos?  Essa 

discussão será retomada mais adiante frente à análise da interpretação dos textos e 

à classificação dos participantes no nível de alfabetismo em que se encontram.  

A tabela 21 explicita os hábitos de leitura dessa população, todavia, pelas 

respostas, percebe-se que a maioria dos ingressantes e concluintes afirma ler em 

casa e no trabalho. 

 

TABELA 21 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS AOS 

HÁBITOS DE LEITURA NO COTIDIANO 

  Ingressantes Concluintes Total 

  N % N % N % 

Leitura e 

trabalho 

Sim 116 53,21 116 66,67 232 59,18 

Não 94 43,12 50 28,74 144 28,74 

Não 

respondeu 
8 3,67 8 4,60 16 4,08 

Leitura em 

casa 

Sim 188 86,24 144 82,76 332 84,69 

Não 29 13,30 25 14,37 54 13,78 

Não 

respondeu 
1 0,46 5 2,87 6 1,53 

    Nota: n = número; % = percentil. 

 

A tabela 22 apresenta os materiais utilizados como leitura pelos 

participantes no contexto do trabalho e de casa. 

  

TABELA 22 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS AOS 
MATERIAIS UTILIZADOS PARA A LEITURA NO TRABALHO E EM CASA 

Continua... 
  Ingressantes Concluintes Total 

  N % N % N % 

Trabalho 

Documentos e normas 64 29,36 52 29,89 116 29,59 

Informações de clientes 41 18,81 42 24,13 83 21,02 

Memorandos/recados 64 29,35 29 16,67 93 23,73 

Preparando atividades 35 16,06 20 11,49 55 14,03 

Entretenimento/revistas, 

jornais, mídia virtual. 
19 8,72 38 21,84 57 14,54 
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   ...continuação 
  Ingressantes Concluintes Total 

  N % N % N % 

 Outros 14 6,42 5 2,87 19 4,85 

Não responderam 7 3,21 13 7,47 20 5,10 

Casa 

Livros 52 23,86 67 38,50 119 30,36 

Trabalhos escolares 66 30,28 83 47,70 149 38,01 

Folhetos de propaganda 34 15,59 9 5,17 43 10,97 

Jornais e revistas 63 28,90 27 15,52 90 22,96 

Mídia virtual 121 55,50 88 50,57 208 53,06 

Livros religiosos 17 7,80 15 8,62 32 8,16 

Outros 6 2,75 8 4,60 14 3,57 

Não responderam 2 0,92 2 1,15 4 1,02 

   Nota: n = número; % = percentil. 

 

De acordo com a tabela 21, observa-se que a maioria dos participantes 

utiliza a leitura nos diferentes contextos da vida, no trabalho, em casa e no lazer, 

demonstrando como Brito (2003) que “o hábito da leitura é um atributo fundamental 

para a participação no tecido social, pois a aprendizagem consequente da prática 

leitora implicaria a percepção mais aguda do sentido da vida e do fazer histórico 

humano” (p.48). Em outros termos, os indivíduos que apresentam hábitos de leitura 

seriam pessoas mais participativas e socialmente responsáveis.  

A tabela 22 demonstra os materiais mais utilizados pelos ingressantes e 

concluintes em suas atividades cotidianas em casa e no trabalho. Percebe-se, pelos 

dados apresentados, que os materiais mais referidos para leitura no trabalho são: 

documentos e normas; informações para clientes; recados/memorandos; 

planejamento de atividades. Tais materiais têm relação com o trabalho em si, porém 

também foi citada a leitura para entretenimento (revistas, jornais e mídia virtual), o 

que parece significar que, durante o tempo livre no trabalho, os participantes ainda 

se ocupam da leitura como lazer.  

Com relação às leituras que realizam em casa, foram citados: livros, jornais, 

revistas, mídia virtual e leituras que têm relação com os trabalhos acadêmicos. Os 

dados deste estudo apresentam-se semelhantes aos descritos no INAF (2001), no 

que tange ao tipo de material utilizado e, ainda, acerca de algumas diferenças com 

relação à frequência de utilização.  

Na pesquisa do INAF, os materiais mais citados como leitura no trabalho 

foram: bilhetes e recados, seguidos de revistas, jornais, pedidos/comandas e 
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manuais e instruções, demonstrando que a leitura de revistas e, em especial, de 

jornais também está associada às demandas próprias do trabalho, ou que estes são 

os mais acessíveis nos locais de trabalho. O INAF (2001) não relata quais materiais 

são mais utilizados como leitura no ambiente doméstico, entretanto revela que os 

mais utilizados como forma de distração entre os entrevistados foram: as revistas, 

seguido pelos jornais e livros, sendo que para este último os livros religiosos e a 

Bíblia foram os mais referidos. 

 

A seguir, nas tabelas 23 a 26, estão explicitadas as respostas dos 

participantes com relação ao uso da escrita. 

 

 

 TABELA 23 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS DOS 

INGRESSANTES E CONCLUINTES QUE GOSTAM DE ESCREVER 

 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Sim 167 76,61 125 71,84 292 74,49 

Não 50 22,94 47 27,01 97 24,74 

Não responderam 1 0,46 2 1,15 3 0,77 

Total 218 100 174 100 392 100 

    Nota: n = número; % = percentil. 

 

 

TABELA 24 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS QUANTO 

AOS MOTIVOS POR GOSTAREM DE ESCREVER 

 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Para entretenimento 28 12,84 14 8,05 42 10,71 

Conseguir se expressar 

melhor 

63 28,90 52 29,89 115 29,34 

Adquirir conhecimento 53 24,31 39 22,41 92 23,47 

Outros 7 3,21 14 8,05 21 5,35 

Não responderam 17 7,79 16 9,19 33 8,42 

    Nota: n = número; % = percentil. 
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TABELA 25 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS QUANTO 

AOS MOTIVOS POR NÃO GOSTAREM DE ESCREVER 

 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Ter dificuldade para 

escrever 

33 15,14 34 19,54 67 17,09 

Escreve somente o 

necessário 

6 2,75 10 5,75 16 4,08 

Outros 3 1,38 2 1,15 5 1,28 

Não responderam 11 5,04 4 2,30 15 3,82 

    Nota: n = número; % = percentil. 

 

Do mesmo modo que a maioria dos participantes refere ter gosto pela 

leitura, é possível perceber, na tabela 23, que a maioria da população estudada 

refere ter gosto pela escrita. Todavia, mais de 20% desses participantes 

responderam não gostarem de escrever.  

Os resultados, vistos na tabela 24, demonstram os motivos pelos quais 

esses participantes gostam de escrever, sendo que a maioria referiu “para 

conseguirem se expressar melhor”, seguido de “para adquir conhecimentos” e “para 

entretenimento”. 

Cabe ressaltar que mais de 8% dos ingressantes e dos concluintes 

deixaram de responder a essa questão. Isso nos conduz à seguinte questão: será 

que eles nunca refletiram sobre os reais motivos por que gostam de escrever? 

Chama-nos atenção o fato de que em uma pergunta sobre o gosto pela escrita, os 

próprios participantes que referem gostar de escrever não escreveram suas 

respostas.   

Já entre os participantes que referiram não gostar de escrever, 15,14% dos 

ingressantes e 19,54% dos concluintes referem ter dificuldade para escrever. Dentre 

os participantes que referiram ter dificuldade para escrever, alguns apresentaram 

suas respostas relacionando-as com a escrita manual, ou seja, que a dificuldade 

para escrever estava ligada à caligrafia feia, ou mesmo que escrever lhes trazia doer 

a mão e que perderam o costume de escrever, pois, atualmente, só escrevem 

utilizando o computador.  

Ao que parece esses participantes relacionam a escrita apenas à escrita 

manual. Cabe destacar que novas práticas de leitura e escrita têm surgido a partir 
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da globalização e do surgimento de novas tecnologias de comunicação eletrônica, 

tais como o computador e a internet. A internet permite a interação não apenas com 

textos escritos, mas também com os meios visual, auditivo e espacial. Nessa nova 

tecnologia, há muitas ferramentas de produção escrita, dentre eles estão: os blogs, 

as salas de bate papo, o correio eletrônico, o MSN e muitos outros. Para tanto, 

mesmo sem a consciência do ato, os alunos utilizam-se de diferentes gêneros 

textuais solicitados, dependendo do ambiente em que são produzidos, e em alguns 

casos permite a interação entre os interlocutores em tempo real e, ainda, a 

utilização de termos informais como na oralidade.  Esses gêneros textuais são 

chamados de gêneros digitais e contribuem para o letramento individual (ARAUJO, 

2011).   

Embora os participantes façam uso das novas ferramentas e participem do 

letramento digital, estes ainda não o reconhecem como uma forma de escrita valida, 

reconhecendo a escrita apenas como um processo mecânico manual realizado no 

papel. 

Ainda é possível observar na tabela 25, diretamente relacionada à pergunta 

acerca dos motivos pelos quais não gostam de escrever, que 2,75% dos 

ingressantes e 5,75% dos concluintes responderam “só escreverem o necessário”. 

Aqui, novamente, percebe-se uma resposta equivocada por parte desses 

participantes, pois dizer que só escrevem o necessário não responde à pergunta 

feita. Assim, novamente, como já observado na tabela 17, esses sujeitos parecem 

apresentar dificuldades de interpretação das questões.      

Nas tabelas 26 e 27, são apresentados os hábitos de escrita, levando-se em 

consideração os locais e os materiais comumente mais utilizados. 

 

TABELA 26– DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS AOS 

LOCAIS QUE COMUMENTE MAIS ESCREVEM 

Continua... 
 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Escola 140 27,08 125 31,02 265 28,80 

Trabalho 93 17,98 75 18,61 168 18,26 

Casa 143 27,66 99 24,56 242 26,30 
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   ...continuação 
 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Igreja 11 2,13 7 1,74 18 1,97 

Outros 2 0,39 6 1,49 8 0,87 

Não responderam 2 0,39 3 0,74 5 0,54 

    Nota: n = número; % = percentil. 

 

TABELA 27 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS DOS 

TEXTOS QUE COMUMENTE ESCREVEM. 

 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Bilhete 61 14,98 34 11,37 95 13,46 

Trabalhos acadêmicos 123 30,22 119 39,80 242 34,28 

Lista de compras 43 10,57 30 10,03 73 10,34 

Mídia virtual  161 39,56 108 36,12 269 38,10 

Outros 16 3,93 2 0,67 18 2,55 

Não responderam 3 0,74 6 2,01 9 1,27 

    Nota: n = número; % = percentil. 

  

Com relação aos locais em que os participantes mais escrevem (tabela 26), 

vale ressaltar que os participantes podiam escolher mais de um item como resposta 

para essa questão. Entre os ingressantes, “em casa” foi a resposta de maior 

ocorrência, seguida de “na escola” e “no trabalho”. Já entre os concluintes, a 

“escola” foi o lugar mais citado, seguido dos locais “casa” e “trabalho”.  

Como era de se esperar, os participantes fazem uso das práticas de 

letramento (escrita) em circunstâncias de vida social ou profissional, respondendo 

às necessidades ou interesses pessoais ou grupais, sendo estes vividos e 

interpretados de forma natural, até mesmo espontâneo, ou seja, trata-se do uso da 

escrita em contextos reais (SOARES, 2003 p. 105).  

Quando questionados sobre os textos que comumente escrevem (tabela 

27), os participantes puderam escolher uma resposta, dentre algumas opções de 

respostas oferecidas no questionário, ou citar outra de sua preferência. Entre os 

ingressantes e concluintes, a utilização da mídia virtual e trabalhos acadêmicos 

foram as duas respostas mais citadas. Houve, ainda, referências sobre a escrita de 

bilhetes e lista de compras demonstrando mais uma vez que estes se utilizam das 
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múltiplas práticas de letramento, nas diferentes esferas de circulação do discurso na 

sociedade. Sendo que, para cada uma dessas esferas, são esperados tipos 

relativamente estáveis de enunciados, ou seja, gêneros discursivos apropriados 

para cada esfera de comunicação, tais como: a científica, técnica, publicitária, oficial 

e cotidiana. Tal fato reflete a capacidade do indivíduo de selecionar não somente o 

tema a ser utilizando, mas também o estilo verbal, os recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais. O estilo pode revelar a individualidade de quem escreve 

e também a relação deste com os leitores participantes da comunicação discursiva, 

como no uso da mídia virtual e na escrita de cartas e bilhetes.  

Cabe destacar que, também na escrita, os participantes afirmam que muito 

daquilo que escrevem tem relação com gêneros primários: bilhetes, listas de 

compras e a mídia virtual, porém também foram mencionados, por boa parte dos 

participantes, os trabalhos acadêmicos que se enquadram dentro dos gêneros 

discursivos secundários. 

Vale ressaltar que para Bakhtin (2011), tanto os gêneros primários como os 

secundários são igualmente válidos socialmente, já que, de acordo com esse autor, 

os gêneros secundários transformam-se por meio dos primários de todos os tipos; já 

os primários, quando se tornam componentes dos gêneros secundários, modificam-

se dentro destes e adquirem uma forma particular, perdendo sua relação imediata 

com a realidade existente e a dos outros enunciados. 

Diferente desta pesquisa, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 3, 

apresenta a informação que 27% dos jovens relatam utilizar a escrita para copiar ou 

criar poesias, 15% referem escrever histórias reais ou inventadas e 29% escrevem 

letras de músicas. Esses dados, de acordo com a pesquisa, assemelham-se em 

todas as classes sociais. A hipótese para essa diferença é que como o público alvo 

de nossa pesquisa é o universitário, este faz um uso diferenciado da escrita, isto é, 

mais voltado para os trabalhos acadêmicos e também utilizam a mídia virtual como 

ferramenta de pesquisa e para entretenimento. Enquanto que os jovens analisados 

pelos “Retratos de Leitura no Brasil 3” não frequentam, em sua maioria, a 

universidade e, por isso, usam a escrita de maneira mais diversificada. 

 

A tabela 28 apresenta os dados referentes à opinião dos participantes em relação a 

apresentarem dificuldades na escrita.  
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TABELA 28 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS QUANTO 

À DIFICULDADE NA ESCRITA 

 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Muita dificuldade 12 5,50 13 7,47 25 6,38 

Pouca dificuldade 96 44,04 85 48,85 181 46,17 

Nenhuma dificuldade 109 50,00 73 41,95 182 46,43 

Não responderam 1 0,46 3 1,72 4 1,02 

Total 218 100 174 100 392 100 

   Nota: n = número; % = percentil. 

 

Quando questionados se apresentam dificuldades na escrita, a tabela 28 

demonstra que, dentre os ingressantes, metade referiu não apresentar dificuldade, e 

44,04% responderam ter pouca dificuldade, e somente uma pequena parcela da 

população referiu apresentar muita dificuldade. Índices semelhantes ocorreram para 

os concluintes, com discreta diferença tendendo para a percepção das dificuldades. 

Percebe-se que os participantes da pesquisa têm uma tendência a notar mais 

dificuldades com relação à escrita do que com a leitura. 

 

A tabela 29 apresenta os dados dos participantes que utilizam a escrita em 

casa, no trabalho e no lazer. 

 

TABELA 29 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS DOS 

HÁBITOS DE ESCRITA NO COTIDIANO 

  Ingressantes Concluintes Total 

  N % N % N % 

Escrita e 

trabalho 

Sim 118 54,13 116 66,67 234 59,69 

Não 87 39,91 52 29,89 139 35,46 

Não 

responderam 
13 5,96 6 3,45 19 4,85 

Escrita em 

casa 

Sim 155 71,10 120 68,97 275 70,15 

Não 59 27,06 49 28,16 108 27,55 

Não 

responderam 
4 1,83 5 2,87 9 2,30 

    Nota: n = número; % = percentil. 
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A tabela 30 explicita os materiais escritos produzidos pelos participantes no 

contexto do trabalho e de casa. 

 

TABELA 30 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS DOS 

MATERIAIS UTILIZADOS PARA A ESCRITA NO TRABALHO E EM CASA 

  Ingressantes Concluintes Total 

  N % N % N % 

Trabalho 

Preenchimento de 

documentos 
56 25,69 41 23,56 97 24,74 

Anotações de clientes 36 16,51 18 10,34 54 13,78 

Relatórios 39 17,89 40 22,99 79 20,15 

Recados 29 13,30 15 8,62 44 11,22 

Anotações de trabalho 73 33,49 41 23,56 114 29,08 

Preparando aulas 46 21,10 28 16,09 74 18,88 

Outros 5 2,29 14 8,05 19 4,85 

Não responderam 14 6,42 14 8,05 28 7,14 

Casa 

Trabalhos escolares 93 42,66 78 44,83 171 43,63 

Lista de compras 29 13,30 23 13,22 52 13,27 

Mídia virtual 59 27,06 52 29,89 111 28,32 

Preenchimento de 

cheques e documentos 
11 5,05 9 5,17 20 5,10 

Diário 04 1,83 3 1,72 7 1,79 

Letra de música 06 2,75 1 0,57 7 1,79 

Outros 12 5,50 10 5,75 22 5,61 

Não responderam 66 30,28 60 34,48 126 32,14 

   Nota: n = número; % = percentil. 

 

Quanto ao uso da escrita (Tabela 29), os participantes, em sua maioria, 

referiram utilizar no trabalho e em casa, contudo uma porcentagem grande de 

participantes também referiu utilizar a escrita como lazer. Assim, com já descrito na 

tabela 26, os participantes do estudo utilizam-se da escrita em diferentes esferas da 

vida cotidiana.  

A tabela 30 apresenta os materiais escritos mais produzidos pelos 

ingressantes e concluintes em suas atividades cotidianas, no trabalho e em casa. 

Percebe-se pelos dados apresentados que os materiais escritos mais referidos, 

habitualmente no trabalho, referem-se a anotações do próprio trabalho, 

preenchimento de documentos, preparo de aulas, relatórios, anotações de clientes 

dentre outros. Sendo assim, como para o relatado nos hábitos de leitura, os 

materiais produzidos na escrita têm relação unicamente com as atividades do 
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trabalho. Não foram relatadas atividades de escrita ligadas ao entretenimento no 

ambiente de trabalho. Esses dados vão ao encontro da pesquisa do INAF (2001) na 

qual os participantes também relataram produzirem materiais escritos referentes às 

atividades profissionais; os materiais produzidos por eles são semelhantes ao 

relatados pelos participantes desta pesquisa (bilhetes e recado, pedidos e 

comandas, contas e orçamentos, relatórios etc.), porém em frequências diferentes.  

Já no ambiente domiciliar, os participantes referiram fazer uso da escrita 

para realização dos trabalhos escolares, uso da mídia virtual, lista de compras, 

preenchimento de documentos e também como entretenimento, escrevendo letras 

de músicas e diários. Ressalta-se o fato de um número grande de participantes 

(32,14%), entre ingressantes e concluintes, não terem respondido à questão, 

demonstrando que talvez façam um uso bastante restrito dessa modalidade de 

linguagem ou então que não utilizam a escrita em casa. 

É possível perceber que os participantes, na esfera do trabalho, utilizam-se 

mais do gênero discursivo secundário o qual apresenta uma forma mais rígida como 

é o caso da escrita de documentos. E no contexto de casa os materiais mais 

utilizados na escrita referem-se ao gênero discursivo primário que se configura em 

uma forma mais livre e criativa de uso da língua o que requer um domínio maior dos 

gêneros para que se possa empregá-los livremente (BAKHTIN, 2011). 

Nas tabelas 31 e 32, observa-se a distribuição dos participantes do estudo 

que apresentam dificuldade na faculdade para ler e escrever, fazendo um 

cruzamento com aqueles participantes que, anteriormente, havia referido que 

apresentavam dificuldades na leitura e na escrita.   

 

TABELA 31– DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES QUE APRESENTAM 
DIFICULDADE, NA FACULDADE, PARA LER E ESCREVER E OS QUE 

APRESENTAM DIFICULDADE PARA LER. 
  

Dificuldade na faculdade 

Versus 

Dificuldade para ler 

Sim Não 
Não 

respondeu 
Total P 

Muita dificuldade 10 2 4 16 *0,0000 

Pouca dificuldade 41 64 19 124  

Nenhuma dificuldade 23 199 26 248  

Não responderam 10 2 1 4  

Total  75 267 50 392  

Nota: *p-valor ≤ 0,05 (Teste Qui-quadrado)  
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TABELA 32 – DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES QUE APRESENTAM 

DIFICULDADE, NA FACULDADE, PARA LER E ESCREVER E OS QUE 

APRESENTAM DIFICULDADE PARA ESCREVER. 

Dificuldade na faculdade 

Versus 

Dificuldade para escrever 

Sim Não 
Não 

respondeu 
Total P 

Muita dificuldade 

Pouca dificuldade 

Nenhuma dificuldade 

Não responderam 

11 

54 

10 

0 

10 

100 

154 

3 

4 

27 

18 

1 

25 

181 

182 

4 

*0,0006 

Total  75 267 50 392  

Nota: *p-valor ≤ 0,05 (Teste Qui-quadrado)  

 

Nas duas últimas tabelas, foram realizados os cruzamentos a respeito da 

opinião dos participantes em relação à dificuldade, na faculdade, para ler e escrever 

e dificuldade citada anteriormente com relação à leitura e à escrita. Foi então 

utilizado o teste estatístico não paramétrico “Qui Quadrado” com nível de 

significância de 0,05 (5%). Diante disso, a hipótese nula para as associações mostra 

não haver relação entre as variáveis, ou seja, elas são independentes. Já a hipótese 

alternativa, mostra haver relação entre as variáveis; elas são dependentes. 

Na tabela 31, é possível verificar que aqueles que têm muita dificuldade 

para ler, também revelam que apresentam dificuldades, na faculdade, para ler e 

escrever, sendo este resultado estatisticamente significativo. Tal nível de 

significância ainda pode ser observado entre aqueles que apresentam dificuldade na 

faculdade para ler e escrever e também dificuldade para escrever (Tabela 32).   

Esse fato pode ser explicado observando-se o que afirma Rojo (2009), a 

partir dos resultados do ENEM (2001 e 2005). Ela conclui que quase metade (41%) 

dos jovens, ao final do Ensino Médio, apresenta capacidades de leitura abaixo do 

esperado para essa época, e que somente 5,35% apresentam as capacidades de 

leitura compatíveis com o esperado. Isso parece significar que aqueles jovens que 

apresentam dificuldades na leitura ou na escrita vão continuar a apresentar as 

mesmas dificuldades durante o Ensino Superior. Os dados do INAF coletados entre 

os anos de 2001 a 2011 também indicam que embora as políticas de acesso e 

permanência venham garantindo que uma proporção maior de pessoas alcance o 

Ensino Médio, observa-se uma redução nas habilidades que esse nível de ensino 

deveria garantir para a maioria dos estudantes, em outras palavras, houve uma 
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redução de 14 pontos percentuais para aqueles que atingem o nível pleno de 

alfabetização. 

 A seguir, na tabela 33, são explicitados os dados dos participantes que 

referiram ter dificuldade para ler e escrever na faculdade. 

 

TABELA 33 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS DOS 

INGRESSANTES E CONCLUINTES QUE APRESENTAM DIFICULDADE PARA 

LER E ESCREVER NA FACULDADE 

Dificuldade na faculdade 

Versus 

Período do curso 

Sim Não 
Não 

respondeu 
Total P 

Ingressantes 

Concluintes 

44 

37 

20,18 

21,26 

164 

105 

75,23 

60,34 

10 

32 

4,59 

18,34 

218 

174 

100 

100 

0,2856 

Total 81 20,66 269 68,62 42 10,71 392 100  

Nota: p-valor ≤ 0,05 (Teste Qui-quadrado)  

 

Na tabela 34, estão relatadas as dificuldades que os alunos referiram ter na 

faculdade com relação à leitura e à escrita. 

 

TABELA 34 – DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS AOS 

TIPOS DE DIFICULDADES COM A LEITURA E A ESCRITA APRESENTADAS 

PELOS ACADÊMICOS NA FACULDADE. 

  
 Ingressantes Concluintes Total 

 N % N % N % 

Dificuldade de interpretar 

as questões elaboradas 

pelo professor 

6 9,68 0 0,00 11 7,59 

Ensino médio fraco 6 9,68 5 6,41 11 7,59 

Dificuldade em textos 

complexos (específicos) 

19 30,64 18 23,08 37 25,52 

Dificuldade ortográfica e 

na produção de texto 

10 16,13 18 23,08 28 19,31 

Outros 11 17,74 5 6,41 16 11,03 

Não responderam 10 16,13 32 41,02 42 28,96 

    Nota: n = número; % = percentil. 
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Percebe-se, pelos resultados da tabela 33, que apenas cerca de 20% dos 

participantes da pesquisa referem dificuldades acadêmicas com a leitura e a escrita, 

dentre elas: dificuldades para interpretar textos complexos, produzir textos e 

interpretar as questões elaboradas pelo professor. Tais dificuldades parecem 

relacionar-se diretamente com o nível de letramento de tais sujeitos e, por alguns, 

são justificadas como um Ensino Médio “fraco”. Ressalta-se, no entanto, que Ensino 

Médio “fraco” não é uma dificuldade inerente à universidade, mas sim à causa 

atribuída para essa dificuldade.  

Nota-se que mesmo os participantes concluintes referem ainda apresentar 

dificuldades, de maneira que é possível concluir que a universidade não foi capaz de 

suprir as defasagens oriundas do ensino básico. Tal dado pode ser confirmado a 

partir da análise estatística responsável por verificar que não há diferença 

significativa em relação às dificuldades apresentadas por ingressantes e 

concluintes. 

As medidas corretoras do governo para a educação, por meio de programas 

de bolsas de estudo (ProUni, Reuni, Fies, cotas e Universidade sem Fronteiras) têm 

permitido o acesso de jovens à universidade. Estes, antes, não tinham esse tipo de 

oportunidade. Porém, hoje, o grande desafio da expansão do Ensino Superior está 

no enfrentamento da qualidade da Educação Básica, pois uma boa parte dos alunos 

que ingressa no Ensino Superior têm formação aquém do desejado para esse nível 

de ensino (RAMOS, 2013). 

Ainda na tabela 34, chama-nos também atenção o fato de muitos não terem 

respondido a essa questão, o que pode significar que não percebem quais são 

exatamente suas dificuldades, ou ainda não têm consciência real de seu processo 

de aprendizagem, o que pode configurar uma espécie de alienação. Segundo 

Oliveira (2005), na ideologia neoliberal, a consciência do individuo é formada pela 

consciência social, à medida que este se apropria e aceita suas normas e regras. 

Assim, muitos se conformam com sua condição de vida e existência na sociedade 

de classes, concretizando, dessa maneira, a alienação. 

Em resumo, os hábitos de leitura e escrita observados na presente pesquisa 

apontam que a maioria dos participantes aprendeu a ler e escrever na escola e 

referiram gostar de ler para adquirir conhecimentos e por entretenimento. Uma 

maioria também afirma fazer uso da leitura em diferentes locais: em casa, na escola 

e no trabalho, dentre outros locais. Sendo que no trabalho os materiais de leitura 
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mais utilizados têm relação com o trabalho em si, ou seja, realizam a leitura de 

documentos e normas, memorandos e informações de clientes. Em casa, os 

materiais mais referidos foram a mídia virtual, os trabalhos escolares, jornais, 

revistas, livros etc. A maioria dos participantes referiu não apresentar dificuldades de 

leitura. 

Com relação à escrita, a maioria dos participantes também referiu gostar de 

escrever porque conseguem se expressar melhor, para adquirir conhecimentos e 

para entretenimento. Assim como na leitura, os participantes aludiram fazer uso da 

escrita em diferentes locais, principalmente em casa, na escola e no trabalho.  

No trabalho, os participantes utilizam a escrita para anotações referentes ao 

próprio trabalho, preenchimento de documentos e relatórios etc. Já em casa, as 

maiores referências da utilização da escrita são para as tarefas escolares, a mídia 

virtual e lista de compras. Com relação à opinião dos participantes quanto a 

apresentarem dificuldades com relação à escrita, a metade dos participantes referiu 

não apresentar dificuldade e cerca de 44,04% dos ingressantes e 48,85% dos 

concluintes referiu apresentar pouca dificuldade. 

 

5.3 POSSIBILIDADES DE LER E COMPREENDER TEXTOS COMUMENTE 

USADOS COTIDIANAMENTE PELOS INGRESSANTES E CONCLUINTES 

 

Com relação ao teste de leitura que envolvia diferentes gêneros discursivos 

comumente usados na vida cotidiana, os participantes tinham que responder às 

questões de interpretação e que, em alguns casos, exigiam inferências. O primeiro 

texto utilizado foi um cartaz, conforme pode ser notado a seguir:  

 

Texto 1 – Cartaz 

 

 

Você que tem carteira de trabalho assinada há mais de dois anos 

CERTIFIQUE-SE DE SEUS DIREITOS!!!! 

Dirija-se a uma agência da Caixa Econômica Federal, até 30 de outubro, e verifique seu 

PIS/PASEP. 
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A primeira questão do cartaz publicitário indagava: “para quem este cartaz 

foi escrito?” e deveria ser respondida “Para quem tem carteira de trabalho assinada 

há mais de dois anos”.  A resposta foi corretamente respondida por 59,63% dos 

ingressantes e 59,77% dos concluintes. Já 39,91% dos ingressantes e 37,93% dos 

concluintes responderam incorretamente à questão, usando, por exemplo, respostas 

como: “Para pessoas que têm direito a receber o PIS/PASEP”, “à população”, 

“trabalhador”. Já 0,46% dos ingressantes e 2,30% dos concluintes deixaram de 

responder à questão. A segunda questão perguntava o seguinte: “Até quando os 

trabalhadores devem dirigir-se à Caixa Econômica Federal?”. Para essa questão a 

resposta aceitável era “Até 30 de outubro”. De acordo com a análise, 98,17% dos 

ingressantes e 97,13% dos concluintes responderam corretamente; 1,83% 

ingressantes e 1,15% dos concluintes responderam incorretamente, sendo que 

somente 1,72% dos concluintes deixaram de responder a essa questão. 

 Cabe destacar que as respostas para esta avaliação estavam visualmente à 

mostra no texto, sem que o leitor tivesse que realizar inferências. Contudo, mesmo 

assim, percebe-se que 40% dos participantes deram a resposta errada à questão 1.  

Há que se indagar como estudantes que estão ingressando na universidade 

ou que estão concluindo esse processo ainda apresentam dificuldades com relação 

a uma questão considerada simples para esse nível acadêmico? 

Para o segundo texto apresentado, a notícia de jornal “Incêndio na Vila das 

Torres”, após sua leitura, os participantes tinham que responder a quatro questões. 

Vejamos: 

  

Texto 2 – Texto de jornal 

 

Na primeira pergunta realizada: “O que destruiu o depósito e duas casas na 

Vila Torres?”  a resposta correta era “Um incêndio”. Nesta questão, 91,74% dos 

 

Incêndio em depósito na Vila das Torres 

Um incêndio destruiu um depósito de material reciclável e duas casas na Vila das Torres, em Curitiba. 

O fogo começou por volta de 18 horas da segunda-feira. Quatro caminhões do Corpo de Bombeiros 

trabalharam para conter as chamas. Ninguém se feriu. As causas do incêndio ainda estão sendo 

apuradas. Instalações elétricas precárias, uso irregular  de botijões de gás ou velas perto do material 

reciclável – e inflamável – estão entre as hipóteses levantadas pelo Corpo de Bombeiros. 

Gazeta do Povo, 10/08/2005. 
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ingressantes e 95,40% dos concluintes responderam corretamente; 8,26% dos 

ingressantes e 2,87% dos concluintes responderam incorretamente, usando 

respostas como: “as causas estão sendo apuradas”, “por imprudência” e “uso 

irregular de botijão de gás”. E apenas 1,72% dos concluintes deixaram de responder 

essa questão. Na segunda delas: “Em que dia e a que horas isso aconteceu?”, a 

resposta correta deveria ser “Segunda-feira, por volta das 18 horas” a qual foi 

respondida corretamente por 99,08% ingressantes e 98,85% dos participantes 

concluintes; já 0,92% dos ingressantes responderam de forma incorreta; 1,15% dos 

concluintes deixaram de responder à questão. Na terceira: “Alguém se feriu?”, a 

resposta correta deveria ser “não” ou “Ninguém se feriu”, novamente, 99,08% dos 

ingressantes e 98,85% dos concluintes responderam corretamente; 0,92% dos 

ingressantes responderam incorretamente; 1,15 dos concluintes não responderam à 

questão. Por fim, na quarta questão, “Quais as causas desse episódio?”,  a resposta 

deveria ser  “Instalações elétricas precárias, uso irregular  de botijões de gás ou 

velas perto do material reciclável – e inflamável – estão entre as hipóteses 

levantadas pelo Corpo de Bombeiros”, houve 90,37% de acertos para os 

ingressantes e 90,25% para os concluintes; 7,80% dos ingressantes e 4,02% dos 

concluintes responderam  incorretamente; deixaram de responder à questão 1,38% 

dos ingressantes e 1,72% dos concluintes.  

O terceiro texto apresentado foi um bilhete, a partir do qual os participantes 

responderam a quatro questões objetivas e que deveriam ser assinaladas com um 

“x”. Para cada uma delas havia apenas uma alternativa correta. 

 

Texto 3 - Compreensão de um bilhete 

 

 

 

As questões apresentadas para a interpretação do bilhete foram: 

 

 

1. Giovana escreve a Marília para: 

a) Perguntar onde Marília estava sábado. 

b) Contar a Marília como foi à festa de sua irmã. 

c) Chamar Marília para participar de uma festa surpresa.  

 

Marília: 
Ontem eu fui até sua casa e você não estava. Gostaria de convidar-lhe para uma festinha surpresa. 
É que minha irmã vai completar 17 anos e a turma vai se reunir sábado, no salão do prédio onde eu 
moro. Conto com sua presença e habitual alegria!  
Giovana 
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2. Ao ler o bilhete, entendemos que: 

a) Maríla esteve na casa de Giovana e Giovana não estava em casa. 

b) Giovana esteve na casa de Marília e Marília não estava em casa. 

c) Marília e Giovana foram a uma festa juntas. 

 

3.  Ao convidar Marília, Giovana aparentava: 

a) estar chateada com sua irmã. 

b) estar desanimada com a sua irmã. 

c) estar animada com a festa que preparava. 

 

4.  A irmã de quem estava fazendo aniversário: 

a) da Marília 

b) da Giovana 

c) da Marta 

 

Este texto apresenta questões objetivas cujas respostas encontravam-se 

explicitas nas alternativas. A primeira questão: “Giovana escreve para Marília para”, 

tinha a alternativa “C” como correta, e foi respondida corretamente por 95,87% dos 

ingressantes e 97,13% dos concluintes; já 2,29% de ingressantes e 1,72% de 

concluintes responderam de forma incorreta e, ainda, 1,83% dos ingressantes e 

1,15% dos concluintes deixaram essas questões em branco. A segunda questão “ao 

ler o bilhete, entendemos que” deveria ser respondida com a alternativa “B”. Essa 

pergunta foi respondida corretamente por 81,65% dos ingressantes e 81,61% dos 

concluintes. Já 17,43% dos ingressantes e 17,24% dos concluintes responderam à 

questão incorretamente; 0,92% dos ingressantes e 1,15% dos concluintes não 

souberam respondê-la. Em relação à terceira questão, “ao convidar Marília, Giovana 

aparentava” que deveria ser respondida pela alternativa  “C”, foi respondida 

corretamente por 95,87% dos ingressantes e 98,28% dos concluintes; 1,38% dos 

ingressantes e 0,57% dos concluintes a responderam de forma incorreta e 2,75% 

dos ingressantes e 1,15% dos concluintes deixaram de respondê-la. Já para quarta 

questão, “a irmã de quem estava fazendo aniversário” a resposta correta era “B” e 

87,61% de ingressantes e 86,21% de concluintes apresentaram respostas corretas; 

11,01% dos ingressantes e 12,07% de concluintes apresentaram respostas 

incorretas; 1,38% de ingressantes e 1,72% de concluintes deixaram de respondê-la. 

Chama atenção, novamente, o fato de alguns dos participantes não 

responder às questões cujas respostas estavam explicitas no texto. Além disso, 
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observa-se que esse texto é bastante simples e deveria em tese ter sido respondido 

corretamente por todos os universitários, visto que as questões eram de múltipla 

escolha e as respostas deveriam ser assinalada apenas com um “X”. Outro fato que 

nos causa certo estranhamento é que alguns participantes não responderam às 

perguntas, o que nos leva a indagar se eles não compreenderam o conteúdo ou não 

quiseram responder. 

O quarto texto, a fábula “O burro que vestiu a pele de leão”, também 

apresentado aos alunos, será explicitado a seguir: 

 

Texto 4 – Fábula 

 

 

Na primeira questão: “Por que toda a bicharada saía correndo assim que o 

burro aparecia?”, houve 88,99% de respostas corretas dentre os ingressantes e 

88,51% dentre os concluintes, contra 8,26% de respostas erradas para os 

ingressantes e 10,34% para os concluintes; 2,75% de ingressantes e 1,15% de 

concluintes deixaram a questão em branco. Quanto à segunda questão, “O que 

levou o burro a soltar um zurro de satisfação?”, 88,07 ingressantes e 78,74% dos 

concluintes foram capazes de respondê-la corretamente; 9,63% ingressantes e 

20,11% concluintes erraram a questão; 2,29% de ingressantes e 1,15% dos 

concluintes deixaram de respondê-la. 

 

O quinto texto, ou seja, a notícia “Vazamento provoca deslizamento na 

Bahia”, será apresentado a seguir: 

 

 

O Burro que vestiu a pele de um leão 

          Um burro encontrou a pele de um leão que um caçador tinha deixado na floresta. Na mesma 

hora o burro vestiu a pele e inventou a brincadeira de se esconder numa moita e pular fora sempre 

que passasse algum animal. Todos fugiam correndo assim que o burro aparecia. O burro estava 

gostando tanto de ver a bicharada fugir dele correndo que começou a se sentir o rei leão em pessoa 

e não conseguiu segurar um belo zurro de satisfação. Ouvindo aquilo, uma raposa, que ia fugindo 

com os outros, parou, virou-se e se aproximou do burro rindo: 

          - Se você tivesse ficado quieto, talvez eu também tivesse levado um susto. Mas aquele zurro 

bobo estragou a brincadeira. 



115 

 

Texto 5 – Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira questão perguntava: “Quantas pessoas morreram por causa do 

deslizamento?”, 90,37% dos ingressantes e 95,98% dos concluintes a responderam 

corretamente; 5,96% dos ingressantes e 4,08 % dos concluintes incorretamente; 

3,67% ingressantes e 2,30% dos concluintes não responderam à questão. A 

segunda questão, “Segundo a EMBRASA, por que a Marinha seria responsável pelo 

acidente?”, deveria ser respondida “porque a ligação estava localizada no terreno da 

marinha e era clandestina”, porém foi respondida corretamente por apenas 35,32% 

ingressantes e 42, 53% dos concluintes; de forma inadequada por 58,72% dos 

ingressantes e 54,02% dos concluintes. Deixaram de respondê-la 5,96% dos 

ingressantes e 3,45% dos concluintes. 

Cabe destacar que, nesse texto, a segunda questão exigia que o 

participante realizasse uma inferência sobre o ocorrido. Tal fato pode ter sido o 

motivo pelo qual mais da metade dos ingressantes e concluintes responderam à 

questão incorretamente. No entanto, considerando que os participantes estão 

cursando o nível superior de ensino, esperava-se que eles fossem capazes de 

retirar a informação do texto e realizassem inferências. 

Vazamento provoca deslizamento na Bahia  

 
A Marinha e a Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa) vêm trocando acusações 

sobre a responsabilidade do acidente. 

Salvador. O Departamento de Polícia Técnica da Bahia concluiu que foi mesmo o vazamento de 

um cano que provocou o deslizamento de terra no bairro da Barra, na semana passada. 

      “O acidente ocorreu por causa do vazamento no terreno da Marinha”, disse o delegado Ruy 

Pereira da Paz, da 1
a
 Delegacia, responsável pelo caso. Ele anunciou que a próxima etapa da 

investigação é saber se a ligação de água era clandestina. 

      “Se isso for comprovado, vamos buscar quem faça essa ligação”. O deslizamento atingiu três 

edifícios da Rua Marquês de Caravelas, matando a engenheira Maria Janete Gonzaga de Araújo, 

a médica Lúcia Penteado e sua filha Alice, de 1 ano. 

        A marinha e a Empresa Baiana de água e Saneamento (Embasa) vêm trocando acusações. 

Aparentemente, a ligação do cano de água na rede pública foi feita pela Marinha para abastecer 

apartamentos de oficiais no Morro do Gavaza. No entanto, o 2
o
  Distrito Naval entende que o 

reparo de vazamento é de responsabilidade da Embasa. A estatal divulgou nota afirmando que a 

ligação estava localizada no terreno da Marinha e era clandestina. 
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Com relação ao texto 6, ou seja, o roteiro de filmes, os participantes tiveram 

que responder a duas questões: 

 

Texto 6 – Roteiro de filmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quais os filmes exibidos no domingo à noite?” e “Entre os filmes que serão 

exibidos no sábado, qual tem o comentário menos favorável?”. Tanto na primeira 

quanto na segunda questão, o índice de acertos foi favorável à maioria. No que se 

refere à primeira questão, 68,81% dos ingressantes e 70,69% dos concluintes a 

responderam de forma correta; já 24,31% dos ingressantes e 13,21% dos 

concluintes de forma incorreta; 6,88% dos ingressantes e 16,09% dos concluintes 

não responderam à questão. Com relação a essas respostas, mesmo havendo uma 

complexidade maior na interpretação da questão dois a qual deveriam ler, comparar 

FILMES PARA O FIM DE SEMANA 

                             SÁBADO                                                                    DOMINGO 

 
 
16h00 no Canal 21 

OS DONOS DA QUADRA 
Direção de Randall Fried, com D. B. Sweeney e Michael 
Warren. 
Treinador negro de basquete recebe ajuda de advogado 
branco para manter delinqüentes fora das ruas através 
do esporte. Drama que defende a integração racial e o 
culto aos bons valores, com bom elenco que mantém o 
interesse em trama bastante simples. Trilha sonora 
marcada pelo Rap. 
21h20 no SBT 

LADRÃO DE CASACA 
Direção de Alfred Hitchcock, com Cary Grant e Grace 
Kelly. 
Na Riviera Francesa, série de roubos de jóias complica a 
vida de ex-ladrão famoso. Para provar sua inocência, ele 
precisa capturar o verdadeiro culpado. Diversão 
sofisticada, com o estilo inconfundível do diretor. Grace 
faz com muita elegância a garota por quem o ex-ladrão 
se apaixona. Um dos poucos filmes de Hitchcock a 
ganhar Oscar. 
21h30 na Gazeta 

O BARCO DO AMOR 
Direção Ron Salof, com Gavin MacLeod e Bernie Kopell. 
Após assalto, quadrilha refugia-se num barco de turismo, 
sendo perseguida por detetive veterano. Telefilme 
aborrecido, com excesso de diálogos, repleto de 
personagens e tramas paralelas. 

14h10 na Bandeirantes  

AMORES POSSÍVEIS 
Direção de Sandra Werneck, com Murílo Benício e 
Carolina Ferraz. 
A diretora de Pequeno Dicionário Amoroso volta às telas 
com mais uma comédia dramática sobre 
relacionamentos, só que, desta vez, o amor entre duas 
pessoas é apresentado em três versões diferentes. São 
três possibilidades de romance, três destinos diferentes 
para as vidas de Carlos e Júlia. 
 

21h45 na Globo. 

A HORA DO PESADELO 
Direção de Wes Craven, com John Saxon e Ronee 
Blakely. 
O primeiro filme da série sobre o assassino de cara 
derretida e unhas afiadas que irrompe no sonho de 
adolescentes, matando-os. Freddy Krueger fez tanto 
sucesso de público que apareceu em mais quatro filmes. 
23h30 na Cultura 

DUPLA MORTÍFERA 
Direção de James Sabartdelli, com Sam Jones e 
Vanessa Willians  
Policial investiga a morte do irmão. Descobre que ele 
estava envolvido com contrabandistas de armas e 
ladrões de plutônio. Apaixona-se pela advogada dos 
criminosos e, com a ajuda dela, atinge seu objetivo. O 
filme tem excesso de violência e efeitos especiais que 
deixam o espectador aturdido, sem tempo de perceber 
que tudo é uma imensa bobagem. 
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e realizar inferências, o índice de acertos foi favorável para a maioria, ou seja, 

75,69% dos ingressantes e 84,48% dos concluintes foram capazes de respondê-la 

corretamente. Já 16,06% dos ingressantes e 10,34% dos concluintes deram a 

resposta errada; 8,26% dos ingressantes e 5,17% dos concluintes não responderam 

à pergunta. 

Novamente, esperava-se que nesse gênero discursivo, tanto o grupo de 

ingressantes quanto de concluintes fossem capazes de ler a respeito da crítica e 

dos horários dos filmes no jornal e ainda pudessem facilmente responder às 

perguntas. 

Observando as repostas dos participantes verificou-se que houve alto índice 

de acertos para as respostas que se encontravam explicitas no texto as quais não 

exigiam que o participante realizasse inferências, como para os seguintes textos: 

cartaz, jornal e bilhete. Já no texto notícia, a segunda questão apresentou alto índice 

de erros, pois a resposta não estava explícita no texto e havia necessidade de 

realizar uma inferência para responder. No texto roteiro de filmes, embora o número 

de erros não tenha sido superior ao de acertos, as respostas também exigiam que 

os participantes realizassem comparações entre as resenhas dos filmes.  

Mediante as respostas dos testes de leitura realizados pelos participantes, 

foi possível determinar o nível de letramento dos mesmos, de acordo com a 

classificação dos níveis de alfabetismo adotados pela pesquisa do INAF as quais 

consideraram os índices de acertos no teste de leitura proposto, como explicitado as 

seguir: analfabetismo - não domina as habilidades medidas sendo o índice de 

acertos expresso neste nível de até 2 acertos; alfabetismo nível 1 ou rudimentar - 

localiza uma informação simples em enunciados de uma só frase, como por 

exemplo  um anúncio ou chamada de capa de revista, sendo que o índice de acerto 

para o nível varia de 3 a 9 respostas corretas; o alfabetismo nível 2 ou básico - 

localiza uma informação em textos curtos ou médios, como uma carta ou uma 

notícia, mesmo que seja necessário realizar inferências simples, e o índice da 

acertos aceitável para este nível varia entre 10 e 15 acertos; o alfabetismo de nível 

pleno - localiza mais de um item de informação em textos mais longos, compara 

informação contida em diferentes textos e estabelece relações entre as informações 

(causa/efeito, regra geral/caso, opinião/fato). Reconhece a informação textual 

mesmo que contradiga o senso comum, sendo o índice de acertos aceitável para 
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este nível nesta amostra especificamente de 16 respostas corretas (2001; RIBEIRO, 

2003).  

 

   Com relação ao nível de letramento da população estudada foi possível 

verificar que a maioria tanto de ingressantes como de concluintes apresenta o nível 

2 de alfabetismo ou alfabetismo rudimentar como mostra a tabela 35.  

 

TABELA 35 - DESCRIÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS EM 

RELAÇÃO AO NÍVEL DE LETRAMENTO 

 Ingressantes Concluintes Total P 

 N % N % N %  

Analfabetismo 1 0,46 1 0,57 2 0,51 0,3796 

Letramento nível 

1 (Rudimentar) 

9 4,13 4 2,30 13 3,32  

Letramento nível 

2 (Básico) 

184 84,40 139 79,89 323 82,40  

Letramento nível 

3 (Pleno) 

24 11,01 30 17,24 54 13,78  

Total 218 100 174 100 392 100  

    Nota: p-valor ≤ 0,05 (Teste Qui-quadrado) 

 

A partir da análise de dados dos testes de interpretação, é possível verificar 

que a maioria dos participantes desta pesquisa (82,40%) apresenta o nível básico 

de letramento e somente 13,78% dos participantes apresentam o nível pleno de 

letramento. Ressalta-se que era esperado que uma parcela maior dos participantes 

apresentasse o nível pleno de letramento, uma vez que pesquisas apresentam 

percentual maior de indivíduos com o nível pleno, e este, em principio, deveria ser 

adquirido ao final dos nove anos do Ensino Fundamental. Há ainda alguns 

participantes que apresentam o nível rudimentar de letramento, e dois participantes 

que foram classificados no nível do analfabetismo. Para estes últimos, um 

participante deixou de responder às questões relativas ao teste de leitura e o outro 

participante respondeu a estas questões incorretamente.  

A análise estatística com o teste Qui-quadrado permitiu concluir que não 

existem diferenças significativas entre ingressantes e concluintes e o nível de 

letramento deles. O que parece demonstrar que a universidade não consegue dar 
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conta de suprir as defasagens de letramento das etapas anteriores do ensino 

desses alunos. 

De acordo com os dados do INAF (2011), apenas 62% das pessoas com o 

Ensino Superior completo foram classificadas como tendo o nível pleno de 

alfabetização, 34% ainda apresentam o nível básico de alfabetização e 4% ainda 

estão no rudimentar de alfabetização. Dado semelhante também foi descrito na 

pesquisa de Ferraza (2012) a qual afirma que 31% dos estudantes universitários 

apresentaram somente o nível básico de alfabetismo e 1% o nível rudimentar de 

analfabetismo. 

 A seguir foram realizados alguns cruzamentos que relacionam o nível de 

letramento à renda familiar e ao sexo, conforme também foi feito pelo INAF. 

 

Na tabela 36, é possível observar a relação entre nível de letramento e 

renda familiar. 

 

TABELA 36 – DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES QUANTO AO NÍVEL DE 

LETRAMENTO E RENDA FAMILIAR 

 Analfabetismo Rudimentar Básico Pleno Total P 

 N % N % N % N % N %  

1 a 3 salários 

mínimos 

0 0,00 7 3,70 162 85,71 20 10,58 189 100 *0,0344 

3 a 6 salários 

mínimos 

1 0,84 4 3,36 95 79,83 19 15,97 119 100  

7 a 10 salários 

mínimos 

0 0,00 1 1,89 39 73,58 13 24,53 53 100  

10 a 15 salários 

mínimos 

0 0,00 0 0,00 5 71,43 2 28,57 7 100  

+ de 15 salários 

mínimos 

0 0.00 0 0,00 4 100 0 0,00 4 100  

Não responderam 1 5,00 1 5,00 18 90 0 0,00 20 100  

Nota: *p-valor ≤ 0,05 (Teste Qui-quadrado) 

 

Nesta pesquisa, é possível observar que existe uma correlação significativa 

entre nível de letramento e renda familiar, visto que há uma proporção de 

participantes que possuem salários menores entre aqueles que apresentam menor 

nível de letramento. Esses dados estão de acordo com os dados ventilados na 

pesquisa INAF (2011) a qual também revela que a proporção de analfabetos e 
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daqueles incluídos no nível rudimentar diminui sensivelmente à medida que 

aumenta renda familiar, e que o nível básico de letramento distribui-se mais 

equitativamente entre as diferentes faixas salariais.  

 

A tabela 37 apresenta os dados do nível de letramento em relação ao sexo. 

 

TABELA 37 – DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES QUANTO AO NÍVEL DE 

LETRAMENTO E SEXO 

 Analfabetismo Rudimentar Básico Pleno Total P 

 N % N % N % N % N %  

Masculino 1 0,76 7 5,30 103 78,03 21 15,91 132 100 0,1004 

Feminino 1 0,38 6 2,31 220 84,62 33 12,69 260 100  

Total 2 0,51 13 3,32 323 82,40 54 13,78 392 100  

Nota: p-valor ≤ 0,05 (Teste Qui-quadrado) 

 

Os dados desta pesquisa revelaram não haver diferenças significativas entre 

homens e mulheres com relação ao nível de letramento, pois de acordo com o teste 

estatístico (Qui-quadrado) o valor de p-valor foi superior a 0,05, ou seja, tanto o sexo 

masculino quanto o feminino apresentam níveis similares de letramento. Os dados 

do INAF (2011), porém, apontam para uma ligeira diferença quanto ao nível de 

letramento em favor do sexo feminino, principalmente no que diz respeito ao Ensino 

Superior. 

Os demais dados apresentados nesta pesquisa demonstram não haver 

diferenças significativas entre acadêmicos ingressantes e concluintes com relação 

às respostas apresentadas para os testes de leitura. Pôde-se observar que, embora 

os textos apresentados refiram-se a gêneros discursivos considerados primários, ou 

seja, textos do cotidiano dos quais não se exigem grandes inferências ou raciocínio 

crítico mais aprofundado, ainda ocorreram respostas incorretas em um nível de 

escolaridade no qual se esperava um melhor domínio para tais gêneros 

apresentados. Ressalta-se, aqui, novamente, que os gêneros primários do discurso 

estão relacionados aos hábitos e práticas de letramento utilizados no dia a dia, são 

predominantemente, mas não exclusivamente orais, e têm relação direta com 

situações imediatas. Vale destacar que não foram avaliados, nesta pesquisa, 

gêneros discursivos secundários (resenhas, artigos científicos ensaios filosóficos, 
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autobiografia, romance e poesia) os quais pertencem a um domínio mais elaborado 

da comunicação e apresentam-se na forma escrita na maior parte das vezes.  

Porém, pode-se supor que os participantes também apresentariam dificuldades, 

uma vez que ainda apresentam dificuldades nos gêneros primários, pois existe uma 

dependência mútua entre eles, isto é, os gêneros secundários valem-se dos 

primários, e estes podem ser influenciados pelos secundários ou mesmo 

misturados, valendo-se de outro para a sua composição (FIORIN, 2006. p. 70).  

Para Bakhtin (2011), a distinção entre esses dois tipos de gêneros têm 

fundamental importância teórica e este é o motivo pelo qual a natureza do 

enunciado deve ser esclarecida e definida por uma análise de ambos os gêneros. 

Se pensarmos como ponto de partida apenas nos gêneros primários, podemos 

trivializá-los, cabe esclarecer que a inter-relação entre esses dois gêneros, por um 

lado, e o processo histórico de formação dos secundários, por outro, é que vai 

esclarecer a natureza do enunciado. Dessa forma, o autor faz referência aos 

gêneros discursivos primários e secundários e explica que ambos não são 

adquiridos em manuais, mas em processos interativos na vida cotidiana.  

Destaca-se, portanto, que apesar do aumento do número médio de 

brasileiros oriundos das diferentes classes sociais que têm conseguido alcançar o 

Ensino Superior, observam-se muitas dificuldades destes com relação ao 

letramento. Este estudo parece demonstrar que a universidade ainda tem um papel 

pequeno em relação às questões do letramento de seus alunos no que se refere a 

um avanço no uso de gêneros discursivos da esfera cotidiana, uma vez que os 

acadêmicos ingressantes e concluintes apresentam um perfil de letramento muito 

semelhante. 

Os dados encontrados, nesta pesquisa, corroboram os resultados 

apresentados pelo INAF (2011), os quais evidenciam o aumento do número de 

brasileiros com um Ensino Superior na última década (2000-2010). Entretanto, os 

dados do INAF levantados nesse mesmo período indicam que esses avanços no 

nível de escolaridade da população não têm correspondido a ganhos equivalentes 

no domínio das habilidades de leitura e escrita.   

De acordo com o Instituto Paulo Montenegro no qual Vera Massagão Ribeiro 

evidencia os dados do INAF (2011), o acesso e a chegada de pessoas de estratos 

sociais distintos não garantem condições adequadas para que estes alcancem os 

níveis mais altos de alfabetismo, o que reforça a necessidade de melhorar a 
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qualidade da educação escolar, em especial dos sistemas públicos de ensino. A 

autora cita que o "fator essencial para avançar é o investimento constante na 

formação inicial e continuada de professores que precisam ser agentes da cultura 

letrada em um contexto de inovação pedagógica".  

Embora a expansão do Ensino Superior tenha propiciado aumento da 

demanda a esse nível de escolarização e mantido um discurso da universalização 

do ensino, essa expansão ainda atende aos ideais de uma sociedade capitalista 

neoliberal que visa à formação e qualificação de mão de obra para atender às 

demandas do processo de globalização.  

Como observado na caracterização desses estudantes, essa população, na 

sua maioria, é proveniente de classes trabalhadoras e do ensino público. De acordo 

com os achados desta pesquisa, esses alunos parecem não perceber ou não ter 

consciência de suas dificuldades em relação ao uso da leitura e da escrita, o que 

demonstra a contradição do ensino ao qual foram e ainda são submetidos não lhes 

dá a consciência crítica de seu processo educacional.  

Esse fato fica evidente, já que quando questionados sobre dificuldades na 

faculdade com a leitura e a escrita e sobre dificuldades nessa modalidade de 

linguagem a maioria, tanto de ingressantes quanto de concluintes, respondeu que 

não possui, porém, ao responderem ao teste de escrita, atingiram apenas o nível 2 

de letramento e quando afirmaram ter dificuldades as relacionaram com aspectos 

individuais como a deficiência visual e auditiva e déficit de atenção. 

Serra (2003) afirma que muitos jovens, pelo fato de não terem uma 

consciência crítica a respeito de seu processo educacional, sentem-se injustiçados 

ao ingressarem no mercado de trabalho e se depararem com dificuldades para 

realizar atividades de interpretação ou mesmo para escrever ofícios, cartas simples 

ou relatórios. Eles não compreendem e não têm consciência que sua enorme 

dificuldade se deve à falta do convívio com o texto. Eles se sentem injustiçados, pois 

frequentaram a escola e esforçaram-se para atender às exigências de seus 

professores.  

Sendo a universidade concebida com a missão de desenvolver e disseminar 

o conhecimento científico, humanístico e tecnológico num ambiente inovador e 

crítico-reflexivo e que contribui para a formação acadêmica de profissionais e 

cidadãos comprometidos com a responsabilidade social, deveria também se 

comprometer com as questões do letramento.  
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Como afirma Zientarski (2009), ainda que “o Brasil seja um país 

democrático, sua escola continua a ser elitista e excludente”. Da mesma forma, 

pode-se concluir que a universidade também é elitista e excludente, à medida que 

permite o acesso das classes menos abastadas de recursos financeiros, mas não 

garante a esta o acesso a processos educativos de um novo tipo. Muito embora 

ainda se configure em um espaço de luta hegemônica, representa também a 

possibilidade de ascensão social e emancipação da classe trabalhadora. 

Criou-se socialmente, então, a ilusão de que o acesso à universidade 

resolveria todos os demais problemas e que “todos poderiam vencer na vida” por 

meio dela, o que na realidade não se comprova, conforme se pode observar por 

meio desta pesquisa.  

Para que haja mudanças individuais, são necessárias mudanças nas 

relações sociais desses indivíduos, caso contrário, eles continuarão a ser 

preparados única e exclusivamente como mão de obra para o trabalho. Para tanto, 

é preciso que estes tenham consciência de seu processo educacional e exercitem 

as ações do letramento: lendo, escrevendo e debatendo, a fim de que adquiram 

uma visão critica do mundo. Somente dessa forma eles poderão participar 

efetivamente dos conhecimentos proporcionados pela vida acadêmica.   

Embora a missão da universidade, conforme já visto, seja dar formação 

crítico-reflexiva sobre os conhecimentos científicos, humanísticos e tecnológicos, as 

ações governamentais, conforme mencionado no capítulo um, estiveram sempre 

voltadas para a formação profissional tecnológica. Um exemplo disso ocorreu 

durante o governo de FHC que procurou elevar o número de vagas no Ensino 

Superior, agilizar a criação de novos cursos tecnológicos de curta duração voltados 

para uma formação profissional específica, criar cursos noturnos e novas 

Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, visando ao desenvolvimento e 

acesso do país ao mercado capitalista mundial. 

Nos governos subsequentes, observa-se a continuidade dessas ações e, 

ainda, a expansão dos campi das universidades públicas para o interior dos 

estados, de forma a também dar formação à população dessas regiões, a fim de 

que fossem aproveitadas como mão de obra em suas próprias localidades, ou para 

promover uma expansão da indústria para o interior do país.  

Mediante o exposto, pode-se concluir que as relações, no Brasil, com 

relação à educação estiveram sempre voltadas para o trabalho, sem uma 
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preocupação mais aprofundada com o letramento ou com a formação de sujeitos 

críticos. Assim, para que haja uma mudança real no panorama educacional, são 

necessários processos educativos e relações de um novo tipo da sociedade com a 

educação.  

Para tanto, é necessário o enfrentamento da qualidade da educação básica 

que, de acorco com Ramos (2013), constitui-se em um desafio maior que a 

expansão do Ensino Superior.  

É preciso investir na formação de professores, de forma a assegurar a 

qualidade da formação daqueles que atuarão ou que já estejam em exercício nas 

escolas públicas ou privadas. É importante que no processo de formação do 

professor sejam praticadas políticas de uso da linguagem escrita que proporcionem 

o seu uso efetivo em contextos distintos, assim como vivências significativas com os 

múltiplos gêneros do discurso em que as exigências da leitura e escrita sejam 

necessárias (REIS; SIGNOR, 2012). 

Na vida cotidiana, o indivíduo circula por esferas de atividades distintas, a 

saber, a esfera doméstica e familiar, a acadêmica, o trabalho, a religiosa, artística, 

dentre outras. E, em cada uma dessas esferas, assume diferentes papéis sociais 

como receptores ou produtores de discursos com gêneros discursivos também 

variados (ROJO, 2009). 

Logo, devido às exigências da politica de globalização e a ampliação do 

acesso da população aos bancos escolares, a escola passa a lidar com uma 

heterogeneidade nos letramentos, os quais, muitas vezes, não são valorizados por 

ela. Como é o caso do “Internetês”, o Rap e o Funk, bastante utilizados pelos 

jovens. 

A escola, como observado neste estudo, continua a ser a principal agência 

de letramento, e o seu papel no mundo contemporâneo seria o de colocar em 

diálogo os textos das culturas locais ou vernaculares com os textos das culturas 

valorizadas. Permitindo aos seus alunos “participarem das várias práticas sociais de 

letramento na vida e na sociedade, de maneira ética, crítica e democrática” (ROJO, 

2009. p. 107).  

Nesse sentido, a escola em todos os níveis de ensino, deve multiplicar a 

variedade de práticas discursivas e de textos, abrangendo os múltiplos letramentos, 

os letramentos multissemióticos e os letramentos críticos. Garantindo que seus 

alunos possam produzir, compreender e responder a efeitos de sentido em 
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diferentes contextos e mídias. Dando-lhes a possibilidade de “erigirem sobre o 

caráter hegemônico, mediador e contraditório da prática educativa, de forma a 

superá-los” (CURY, 1995 p. 130).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste trabalho, foi verificado que, embora as políticas de acesso à 

educação no nível superior estejam proporcionando que pessoas de classes menos 

favorecidas de recursos socioeconômicos alcancem os níveis superiores, estes 

estudantes universitários estão adentrando e saindo da universidade sem avançar 

nas questões relacionadas ao letramento.  

A educação, como exposto neste estudo, exerce um papel contraditório na 

sociedade, pois à medida que possibilita ao homem mudar suas condições de vida, 

também atende as demandas de uma política capitalista neoliberal. Sendo que o 

ensino superior da mesma forma é orientado a realizar ações de ensino, pesquisa e 

extensão de acordo com os ideais dos organismos internacionais de financiamento, 

os quais se pautam na teoria do capital humano e no viés ideológico de 

compensação futura. Isso cria na sociedade uma falsa “visão de mundo” de que por 

meio da educação todos os problemas da sociedade podem ser dissipados.  

O presente estudo, então, caracterizou e analisou as práticas de letramento 

presentes no cotidiano de estudantes ingressantes e concluintes de cursos 

universitários, bem como suas possibilidades de ler e compreender textos usados 

cotidianamente pela população brasileira. Os participantes apresentaram como perfil 

característico maior ocorrência de acadêmicos trabalhadores, provenientes em sua 

maioria da rede pública de ensino, renda familiar de 1 a 3 salários mínimos, com 

idade média de 24,8 anos e que apresentam pais que, em sua maioria, não 

cursaram o nível superior, a maioria trabalha e não exerce atividade profissional na 

área da docência. Os participantes referiram ainda hábitos de leitura e escrita da 

vida cotidiana, ou seja, sua utilização nos ambientes de casa, trabalho, escola e a 

utilização também da mídia virtual.   

Pôde-se comprovar também a falta de consciência dos acadêmicos quanto 

às suas dificuldades em relação à leitura e escrita, uma vez que a maioria referiu 

não apresentar dificuldades nesses quesitos. Contudo, ao responderem aos testes 

de leitura, a dificuldade destes foi nítida, pois apresentaram respostas inadequadas 

para gêneros primários, gêneros que, de acordo com o INAF, os acadêmicos 

deveriam apresentar domínio ao final de nove anos de estudos. Sendo que de 
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acordo com a classificação do INAF (2001), também utilizada neste estudo, os 

mesmos apresentam o nível 2 ou básico de letramento.  

Diante dos resultados desta pesquisa e dos estudos nela apresentados, 

parece-nos oportuno destacar que a universidade parece não conseguir preencher 

as lacunas existentes no processo de letramento dos seus acadêmicos.  Os dados 

demonstraram que os participantes, tanto ingressantes como concluintes, 

apresentaram o nível básico de letramento, ou seja, apresentam capacidade para ler 

e compreender textos de média extensão, assim como de localizar informações e 

realizar pequenas inferências sobre o texto. Apenas uma pequena parcela dos 

estudantes, 11% dos ingressantes e 17% dos concluintes, apresentaram o nível 

pleno de letramento no qual é possível compreender textos que compõem a 

sociedade letrada. 

Para que haja mudanças neste panorama educacional é preciso investir na 

qualidade de formação e na formação continuada de professores, garantindo que os 

mesmos tenham vivências significativas com os gêneros discursivos, para que 

sejam capazes de no seu fazer nos ambientes escolares, colocar em diálogo os 

múltiplos letramentos ideológicos e vernaculares. Enfocando o uso de diferentes 

linguagens como a verbal, gráfica, plástica, musical e outras requeridas na vida 

contemporânea. Além disso, é fundamental que haja investimentos na educação 

básica para que os alunos consigam no futuro chegar à universidade com um nível 

pleno de letramento.  

Enfim, esta pesquisa entreabre espaços significativos a respeito dos 

estudantes brasileiros que frequentam o ensino superior de educação. Sugere-se 

que novos estudos sejam desenvolvidos enfocando aspectos não contemplados 

neste estudo, tais como a avaliação da escrita desses alunos, de forma que esse 

nível de ensino também seja uma possibilidade de se promover o letramento.  
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APÊNDICE 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título da Pesquisa: ANÁLISE DOS NÍVEIS DE LETRAMENTO DE INGRESSANTES E 

CONCLUINTES DO ENSINO SUPERIOR : UM ESTUDO DE CASO  

Pesquisadora: Profª  Ms Sandra Silva Lustosa         Orientadora: Dra Ana Cristina Guarinello 

Você está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa que tem como finalidade de 
verificar o perfil socioeconômico e de letramento de alunos ingressantes no nível superior em 
comparação com o nível de letramento de alunos em fase de conclusão do ensino superior, bem 
como discutir o papel da fonoaudiologia educacional como promotora de letramento nesse nível de 
escolarização.  

A realização desta pesquisa envolverá alunos ingressantes e concluintes do Ensino 
Superior de uma Universidade particular do interior do estado de São Paulo. Ao participar deste 
estudo você permitirá que a pesquisadora Sandra Silva Lustosa realize testes com tarefas 
relacionadas a contextos e objetivos práticos de leitura e escrita e questionário sobre sua vida 
escolar, social e sobre seu processo de letramento. Você tem liberdade de se recusar a participar 
em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para sua pessoa. Sempre que quiser 
poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone da pesquisadora do projeto 
e, se necessário através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa. Ao participar desta 
pesquisa você não terá nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga 
informações importantes e compreensão sobre o processo de letramento dos alunos ingressantes 
no Ensino Superior, de forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa 
possa auxiliar nas possíveis dificuldades acadêmicas enfrentadas por esses alunos. A 
pesquisadora se compromete a divulgar os resultados obtidos tornando-se um material de estudo 
para outros interessados na área. A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os 
procedimentos adotados obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
conforme Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos 
usados oferece riscos à sua dignidade. Também não haverá envolvimento financeiro de ambas as 
partes  

Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Somente 
a pesquisador a e a orientadora terão conhecimento dos dados. 

  Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento 
em participar da pesquisa. 

___________________________________________ 

Nome e documento do Participante da Pesquisa 

__________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

__________________________                                                               _________________________ 

  Assinatura da Pesquisadora                                                                           Assinatura da Orientadora  

TELEFONES 

Pesquisador: Sandra silva Lustosa – (18) 32291125 

Orientador: Dra Ana Cristina Guarinello – (41) 33317620 

Secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa: Ana Carla L. Giroti (18) 3229.2077 
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ANEXO 1:  QUESTIONÁRIO LETRAMENTO 
 

Nome:____________________________________________________________________________________ 

Idade:______________________________DN____________________________________________________
Profissão:__________________________________________________________________________________
Qual o grau de instrução de seu 
pai?______________________________________________________________________________________ 

Qual o grau de instrução de sua mãe? 
__________________________________________________________________________________________ 

Qual o período em que você estuda? 

(     ) manhã         (     ) tarde         (     ) noite 

Em que tipo de escola você estudou? 

(   ) Pública  (    ) Particular  (    ) Parte na pública e parte na particular   (    ) Educação de Jovens e Adultos 

Você frequentou algum curso preparatório para o vestibular? 

(    ) sim     (    ) não                                

Se sim, por quanto tempo?____________________________________________________________________ 

Você  é acadêmico de qual curso? 

(    ) Pedagogia     (    ) Física      (    ) Artes Visuais           (    ) Letras     (    ) Química      (     ) Artes     (     ) 
Filosofia    

(    )   Música       (    ) História,   (    )  Ciência Biológicas  (    ) Gestão ambiental    (      ) Geografia    (    
)Matemática 

O que te motivou na escolha deste curso? 
__________________________________________________________________________________________ 

Após o término da Faculdade em que você pretende trabalhar? 
 
(    ) docência          (    ) industrias             (    ) comércio    (      ) empresário    (     ) pesquisa     (      ) autônomo 
 
Outros____________________________________________________________________________________ 
 
Você já cursou algum outro curso de nível superior? 

(    ) sim      (    ) não 

Se sim, por quanto 
tempo?____________________________________________________________________________________ 

Você já concluiu algum outro curso superior? 

(    ) sim      (    ) não 

Qual  foi a sua forma de ingresso no ensino superior? 

(    ) Vestibular            (    ) ProUni         (    ) sistema de cotas 

Você trabalha?  

(    ) sim       (    ) não 

Se sua resposta foi sim, qual a sua função 
atual?_____________________________________________________________________________________ 

Quantas horas você trabalha? 
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(    ) 2 a 4 horas diárias              (    ) 4 a 6 horas diárias               (    ) 6 a 8 horas diárias 

Qual a faixa salarial de sua família? 

(     ) 1 a 3 salários          (     ) 3 a 6 salários        (     ) 7 a 10 salários       (     ) 10 a 15 salários         (     ) 
acima de 15 salários 

LEITURA 

 
1. Como e onde você aprendeu a ler? 

 

2. Você gosta de ler? 
(   ) Sim  (   ) Não 

2.1 Justifique a sua 

resposta:_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3. Quais são os materiais que você mais lê? 
(   ) jornal (   ) revista            (   ) livros  

(   ) livro religioso   (    ) Mídia virtual        (   ) outros – quais? 
__________________________________________________________________________________________ 

4.Em que lugares você mais lê ? 
(   ) escola (   ) trabalho   (   ) casa (   ) igreja  (   ) consultórios       

(   ) outros – quais ? 
__________________________________________________________________________________________ 

5.Você acha que tem dificuldade para ler? 
 
(   ) muita dificuldade          (   ) pouca dificuldade          (   ) nenhuma dificuldade 

6.Utiliza a leitura como lazer? 
(   ) Sim       (   ) Não 

7.Utiliza leitura no trabalho? 
(   ) Sim       (   ) Não 

8.Caso tenha respondido a questões 6 e 7 afirmativamente, explique como? 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

9.Faz leituras em casa ? 
(   ) Sim      (   ) Não 

10.Caso tenha respondido a questão 9 afirmativamente, explique como? 
 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

ESCRITA 

 

1. Como e onde você aprendeu a escrever? 

 

2.Você gosta de escrever? 
(   ) Sim          (   ) Não 
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2.1 Justifique a sua 
resposta__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

3. Quais são os textos que você comumente escreve? 

(   ) bilhete        (     ) trabalho acadêmico         (   ) lista de compras          (    ) Mídia virtual    

(   ) outros – quais ? 
__________________________________________________________________________________________ 

4.Em que lugares você comumente escreve? 

(   ) escola       (   ) trabalho        (   ) casa          (   ) igreja      

(   ) outros – quais? 
__________________________________________________________________________________________ 

5.Você acha que tem dificuldade de escrever ? 
(   ) muita dificuldade          (   ) pouca dificuldade          (   ) nenhuma dificuldade 

6.Utiliza a escrita como lazer? 
(   ) Sim               (   ) Não 

7.Caso você tenha respondido a questão número 6 afirmativamente, como? 
(   ) palavras cruzadas      (   ) letras de música      (   ) poesias      (   ) orações        (   ) Mídia virtual 

(   ) outras – quais? 
__________________________________________________________________________________________ 

8.Utiliza a escrita no trabalho? 
(   ) Sim              (   ) Não 

9.Caso você tenha respondido a questão número 8 afirmativamente, como? 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

10. Utiliza a escrita em casa? 
(   ) Sim           (   ) Não 

11.Caso tenha respondido a questão número 10 afirmativamente, como? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

12. Durante a faculdade você enfrentou alguma dificuldade para ler e escrever? 

(    )sim               (    )Não 
 
13. Caso você tenha respondido a questão número 12 afirmativamente, quais? 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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Texto 1 – cartaz 

 

- Para quem esse cartaz foi escrito? 

 

Até quando os trabalhadores devem dirigir-se à Caixa Econômica Federal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você que tem carteira de trabalho assinada há mais de dois anos 
CERTIFIQUE-SE DE SEUS DIREITOS!!!! 

Dirija-se a uma agência da Caixa Econômica Federal, até 30 de outubro, e verifique seu PIS/PASEP 
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Texto 2 – texto de jornal 

 
- O que destruiu um depósito e duas casas na Vila das Torres? 

- Que dia e que horas isso aconteceu? 

- Alguém se feriu? 

- Quais as causas desse episódio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incêndio em depósito na Vila das Torres 

Um incêndio destruiu um depósito de material reciclável e duas casas na Vila das Torres, em Curitiba. O fogo 
começou por volta de 18 horas da segunda-feira. Quatro caminhões do Corpo de Bombeiros trabalharam para 
conter as chamas. Ninguém se feriu. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Instalações elétricas 
precárias, uso irregular  de botijões de gás ou velas perto do material reciclável – e inflamável – estão entre as 
hipóteses levantadas pelo Corpo de Bombeiros. 

Gazeta do Povo, 10/08/2005. 
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Texto 3 - Compreensão de um bilhete 

 

Marília: 

Ontem eu fui até sua casa e você  não estava. Gostaria de 
convidar-lhe para uma festinha surpresa. É que minha irmã vai 
completar 17 anos e a turma vai se reunir  sábado, no salão do 
prédio onde eu moro. Conto com sua presença e  habitual alegria!  

Giovana 

Assinale com um x a resposta correta: 

1. Giovana escreve a Marília para: 

 
a)    perguntar onde Marília estava sábado. 

b) contar  a Marília como foi a festa de sua irmã. 

 c)  chamar Marília para participar de uma festa surpresa.  
 

2. Ao ler o bilhete, entendemos que: 

 
a) Maríla esteve na casa de Giovana e Giovana não estava em casa. 

b) Giovana esteve na casa de Marília e Marília não estava em casa. 

c) Marília e Giovana foram a uma festa juntas. 

3.  Ao convidar Marília, Giovana aparentava: 

 
a) estar chateada com sua irmã. 

b) estar desanimada com a sua irmã. 

c) estar animada com a festa que preparava. 

4.  A irmã de quem estava fazendo aniversário: 

 
a)     da Marília 

 
b) da Giovana 

 
c)     da Marta 
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Texto 4 – fábula 

 

        -     Por que toda a bicharada saía correndo assim que o burro aparecia? 
-      O que levou o burro a soltar um zurro de satisfação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Burro que vestiu a pele de um leão 

          Um burro encontrou a pele de um leão que um caçador tinha deixado na floresta. Na mesma hora o 
burro vestiu a pele e inventou a brincadeira de se esconder numa moita e pular fora sempre que passasse 
algum animal. Todos fugiam correndo assim que o burro aparecia. O burro estava gostando tanto de ver a 
bicharada fugir dele correndo que começou a se sentir o rei leão em pessoa e não conseguiu segurar um belo 
zurro de satisfação. Ouvindo aquilo, uma raposa, que ia fugindo com os outros, parou, virou-se e se aproximou 
do burro rindo: 

          - Se você  tivesse ficado quieto, talvez eu também tivesse levado um susto. Mas aquele zurro bobo 
estragou a brincadeira. 
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Texto 5 – Notícia 
 

 Vazamento provoca deslizamento na Bahia  

 

A Marinha e a Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa) vêm trocando acusações sobre a 

responsabilidade do acidente. 

 

     O Departamento de Polícia Técnica da Bahia concluiu que foi mesmo o vazamento de um cano que provocou 
o deslizamento de terra no bairro da Barra, na semana passada. 

     “O acidente ocorreu por causa do vazamento no terreno da Marinha”, disse o delegado Ruy Pereira da Paz, 
da 1

a
 Delegacia, responsável pelo caso. Ele anunciou que a próxima etapa da investigação é saber se a ligação 

de água era clandestina. 

      “Se isso for comprovado, vamos buscar quem faça essa ligação”. O deslizamento atingiu três edifícios da 
Rua Marquês de Caravelas, matando a engenheira Maria Janete Gonzaga de Araújo, a médica Lúcia Penteado e 
sua filha Alice, de 1 ano. 

        A marinha e a Empresa Baiana de água e Saneamento (Embasa) vêm trocando acusações. 
Aparentemente, a ligação do cano de água na rede pública foi feita pela Marinha para abastecer apartamentos 
de oficiais no Morro do Gavaza. No entanto, o 2

o
  Distrito Naval entende que o reparo de vazamento é de 

responsabilidade da Embasa. A estatal divulgou nota afirmando que a ligação estava localizada no terreno da 
Marinha e era clandestina. 

 

Quantas pessoas morreram por causa do deslizamento?   

      Segundo a Embasa, por que a Marinha seria responsável pelo acidente? 
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Texto 6 – roteiro de filmes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazendo a leitura dessa programação de filmes na TV, responda: 

Quais os filmes exibidos no domingo à noite? 

Entre os filmes que serão exibidos no sábado, qual tem o comentário menos favorável? 

 

 

 

FILMES PARA O FIM DE SEMANA                 

SÁBADO                                                                                               DOMINGO 

16h00 no Canal 21 
OS DONOS DA QUADRA 

Direção de Randall Fried, com D. B. Sweeney e 
Michael Warren. 
Treinador negro de basquete recebe ajuda de 
advogado branco para manter delinqüentes fora das 
ruas através do esporte. Drama que defende a 
integração racial e o culto aos bons valores, com 
bom elenco que mantém o interesse em trama 
bastante simples. Trilha sonora marcada pelo Rap. 
21h20 no SBT 

LADRÃO DE CASACA 

Direção de Alfred Hitchcock, com Cary Grant e 
Grace Kelly. 
Na Riviera Francesa, série de roubos de jóias 
complica a vida de ex-ladrão famoso. Para provar 
sua inocência, ele precisa capturar o verdadeiro 
culpado. Diversão sofisticada, com o estilo 
inconfundível do diretor. Grace faz com muita 
elegância a garota por quem o ex-ladrão se 
apaixona. Um dos poucos filmes de Hitchcock a 
ganhar Oscar. 
21h30 na Gazeta 

O BARCO DO AMOR 

Direção Ron Salof, com Gavin MacLeod e Bernie 
Kopell. 
Após assalto, quadrilha refugia-se num barco de 
turismo, sendo perseguida por detetive veterano. 
Telefilme aborrecido, com excesso de diálogos, 
repleto de personagens e tramas paralelas. 

14h10 na Bandeirantes  
AMORES POSSÍVEIS 

Direção de Sandra Werneck, com Murílo Benício e 
Carolina Ferraz. 
A diretora de Pequeno Dicionário Amoroso volta às telas 
com mais uma comédia dramática sobre 
relacionamentos, só que, desta vez, o amor entre duas 
pessoas é apresentado em três versões diferentes. São 
três possibilidades de romance, três destinos diferentes 
para as vidas de Carlos e Júlia. 
21h45 na Globo. 

 

A HORA DO PESADELO 

Direção de Wes Craven, com John Saxon e Ronee 
Blakely. 
O primeiro filme da série sobre o assassino de cara 
derretida e unhas afiadas que irrompe no sonho de 
adolescentes, matando-os. Freddy Krueger fez tanto 
sucesso de público que apareceu em mais quatro filmes. 
23h30 na Cultura 
 

DUPLA MORTÍFERA 

Direção de James Sabartdelli, com Sam Jones e 
Vanessa Willians  
Policial investiga a morte do irmão. Descobre que ele 
estava envolvido com contrabandistas de armas e 
ladrões de plutônio. Apaixona-se pela advogada dos 
criminosos e, com a ajuda dela, atinge seu objetivo. O 
filme tem excesso de violência e efeitos especiais que 
deixam o espectador aturdido, sem tempo de perceber 
que tudo é uma imensa bobagem. 


